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Atatürkün Balkan' 
antanbna dair 
ikinci mesajları 

ismet lnönü dün 
lstanbulda 

vapurdan inerken 

Başbakanımız İsf anbul'da 
, büyük gösteri ile karşılandı 

Hududlanmız bir ve onu 
müdafaa kuvvetlerimiz birdir 

Atina, 27 (A.A.) - Türkiye Reisicumhuru Atatürk, Batvekil ismet 
İnönü şerefine verilen ziyafet esnasında telefonla gönderdikleri mesa
j~ zeyl olarak aynı akf&Dl aıağıdaki yazıyı da telefonla bildirmitler
dır: 

General M etak•aa' a, 
Hududlarımızın bir ve onu müdafaa kuvvetlerimizin bir ve ayrıl-

maz kuvvetler olduğunu •Öylemekle en büyük imanlık ve a•kerlik zev-
kini duyduğumu •ize bildirmekle meırudum. !it 

K. ATATÜRK ~ 

Ba,betke 

Büdcelerimiz 
Falih Rılkı AT AY 

Kamutay, büdce tetkiklerini 
süratJe tamamlamaktadır. Bir 
memleket için büdce müzakerele
ri devrinin ehemiyetini söylemeğe 
lüzum yoktur: her hükümet, mil
let vekilleri karşısında, büdcesi ile 
İmtihan verir. Herhangi bir rejim 
politikasının ana hatJannı öğren· 
nıek ve onun hakkında bir hüküm 
vermek için de, en aailam veeika 
olarak büclcelerini tahlil etmek İ· 
cab eder. · 
. Zamanımızda gizli büdceler, 
~idin arzolunan ye tetkikine 
_1ınki.n bulunmayan büdceler, ve 
dikta. büJceler vardır. Bizim büd~ 
cernize vücud veren hareketler, 
bütün sene hükümetle millet ve
killeri aras;nda münakqa olundu· 
iu gibi, bizzat büdcenin kendisi 
ve kanunları da Kamutayrn titiz 
ve sıkı kontroJundan geçer. 

General Metaksas da Atatürk·e 
gene telefonla şu cevabı arzetmiş
tir: 

"Tamamile ve her daim için mu-
tabıkız.,, 

Metaluu 

Atina gazetelerinin yazılan: 
Atina, 29 (A.A.) -Atina ajansı bil-

diriyor: 
Bütün gazeteler, evelki akşamki ree

mi ziyafet esnasında iki dost ve müt
tefik memleket başbakanları araanrda 
teati edilen nutuklar ile bu ziyafet ea
naamda Türkiye Cumhur reisi K. Ata
türkten alman telefon mesajları ve elen 
hülriimeti reisinin cevabı haklrmda U• 

sun ve hararetli mütaleaJarda buluna
rak bunların büyük ehemiyetini teba-

. rüz ettirmekte ve bütün bu sözlerde 
Türkiye ile Yunanistanı çözül.mu bir 

(Soha f. 111eı •Tl•da) 

f Kamulagın toplantısında 

Açıksız olmak ismet lnönü 
büdcelerinin, zaten senelerden
beri baş vasfı idi. Hükümetin ye
ni büdceleri artık f a z 1 a ver
meğe başlamıtlardır. Hükümet bu 
fazlayı yeni vergilerle elde etmek· 
te değildir: Yeni Türkiyenin he.r 
§eydeki kabiliyet ve imkanları 
muntazaman artıyor Çünkü cum· 
huriyet hükümetinin büdceleri, 
İmparatorluk haznesinin anane· 
sinden tamamen ayrılarak, muay
yen bir iİııa planını gerç~let~~e~e 
çalııan yapıcı birer !f budces~ 
olmuıtur. Yeni devletin eko~omı 
ve finans politikasının hususıyet
leri göz önünde tutulacak ol?r~a, 
bizim büdce muvaffakiyetlenmız, 
yalnız bir idare ve muvazene mu
vaffakiyeti değil, memle~e~in 
bütün ekonomik hayatında bır m
kişaf ifade eder. 

Kamutayrn büdce konuşmalarında hazır bulunanlar 

Yıllardanberi devam eden muh· 
telif faaliyetlerden hiç biri dur
muyor, gevşemiyor; her tarafta 
milli müdafaa masraf ve gayretle
rinin birçok hareketleri felce u~
rattığı şu zamanda, memleketin 
müdafaa ihtiyaçlarını tam bir su: 
rette temin ettikten SDnra, yenı 
Türkiyenin her bakımdan infül· 
na imkan vermek, cumhuriyet hü- · 
kümeti büdcelerinin hepimizi ö
Yündürecek en güzel taraflarından 
biridir. 
. Artık tabii görmeğe başladığı
mız açıksız büdce, cwnhuriyet 

. hüküınetlerinin pek çetin aavqla
rma ve halkın büyük fedakarlık· 
farına mal olmuıtur. Lozaıı istik· 
lalinin müdafaası, ihtiyaç ve zaru· 
retler ne olursa olsun, muvazeneli 
ve yapıcı bir büdce elde etmeğe 
bağlı idi. Zorluk ve buhran gün• 
lerınde cazib görünen vaidlere al-

Büdce konuşmasına 
dün devam edildi 

Vakıflar, hudud ve sahiller, posta telgraf telefon 
genel direktörlükleri büdceleri kabul edildi 

batası ve tahlisiye genel direktörlüğü, 
ve Millt Müdafaa 1936 mali yılı 

büdcesinde münakale yapılması hakkın· 
daki projeler kabul edildikten sonra va
kıflar genel direktörlüğü yeni yıl büd
cesinin görüşülmesine başlanmıştır. 

Kamutay dün B. Hilmi Uran (Sey· 
han) m reisliğinde toplanmıştrr. İstan· 
bul mebusluğuna seçilen Şükrü Ali'nin 
tahlifi yapıldıktan sonra sanayii teşvik 
kanununun değişik 26 met maddesinin 
tefsiri hakkındaki büdce encümeni maz-

danmıt olan bazı bükümetlerin, 
timdi, milli geliri artıracak olan 
bütün kaynakları ecnebi te,ebbüs
lere kapbnp sömürtmekte olma· 
run acı ıstırabını çekmekte oldu
ğunu görüyoruz. 

Her büdce ve onun müza
keresi, Türkiyenin daha ileri ve 
daha olgun bir tekamül merbalai· 
ni ipret ediyor. 

Evkafın Başbakanımızın pek yakın· 
dan götterdiği alika ile son senelerde 
çok faydalı itler gördüğüne ve çok kıy· 
metli camilerimizi ve abidelerimizi ta• 
mir ettiğine işaret eden B. Naşid Uluğ 
(Kütahya) 2.800.000 liralık evkaf büd
cesinde daha pek çok tamire muhtaç 
ibideler ve camiler olduğu halde k1:1nan 
paranm 159.010 lira olduğunu, geçen 
yıl Beyoğlunun ortasında bulunan Ağa· 

(Sonu S. inci sayfada) 

1 

ismet Inönü bugün 
Ankaraya geliyor 

İstan_bul, 2_? ('~elefonla) - İngiltere kıralı Majeste AlbncıCorc'• 
un taç gıyme torenınde Cumhuriyet hükü t' · · · b 1 d " h 

ti t ·ı d B baka J me ını, reısı u un ugu &o 
ye e emsı e en af n smet İnönü ve Bn 1 ·· ·· ·ı h et erk. 
nı, Orgeneral Kazım Orbay ve Amiral Şükrü a·k nonDu ı le edy . al
la G" ·ı b an ev et enız yo. rının uneysu vapuru ı e ugün tam saat 12 d 'Gaı h 
gelmitlerdir. e ata rı tmıına 

Rıhtımda İstanbul valisi Muhittin 
Üstündağ, Kamutay reis vekili Hasan 
Saka, ordu müfettişlerinden orgeneral 
Fahrettin Altay, korgeneral Ali Fuad, 
Salih, Cemil Cahid ve Ekrem ile daha 
birçok generaller, üniversite rektöril, 

Cumhuriyet halk partisi delegeleri, in

hisarlar, mali müesseseler ve bankalar 

• 

direktörleri, Romanya ve yunan geaeo 
r~ kons~~0~.larr, .vilayet ve belediye er .. 
kan ve mudurlerı, emniyet direktörü " 
daha birçok zatlar, sayın Ba,bakanı kar· 
şılamrşlardır. 

Başbakan, kendisini karfıl.-yanJa" 

vapurda kabul ederek görÜfDlÜftür. Va

purun yanaşışında ve Başbakanın inifl 

sırasında rıhtım üzerini dolduran bli

yük bir halk kütlesi, lnönünü buaretle 

alkışlamr,ıardır. 

Başbakanımız karşılamaya gelenlere 

ayrı ayrı teşekkilr etmi' ve bu arada 
Varşova sefirimizle görüıürken Polon

ya hariciye nazırı B. Bek ile Londrade 

yaptığı görüşmeden memnun olduğu

nu söylemi,tir. 

Başbakanunız öğle yemeğini Perap.
lasta yemittir. Saat 16 da İngiltere ela 
çiliğinde büyük elçi Persi Lorenle bir 
saat görilfmil,tür. 

Bu akpm saat 19.30 da kalkan h.-.. 
ai trenle ve Bayan İnönil ile birlikte 
Ankaraya hareket etmiş ve iıtMyoacla 
çok kalabalık bir halk ldltlesl .,. 
rafmdaa ufurlMM1Uftır. 

Ekonomi politikamız 

Ekonomi Bakanımız 
Kamutayda mühim 

bir nutuk verdi 
Ekonomi bakanlığı büdceai müzakere edilirken Ekonomi bale 

mız B. Celal Bayarın, Kamutayda çok mühim bı·r nut' uk ·· Jed·i· ~...., . . . soy ı mı ve 
ekonomı pohtıkamızın ana hatlarım anlattığını yazmıthk. 

. ~ ~·. Cel~I Bayar: bu n.utkunda, Ekonomi bakanlığının vücuda setir. 
dıgı tıcan ve ıınaı mabıyette tetekkülleri·n mürakabeıinden, babae&
mi!, Ma~en tetkik v~ arama enstitüsünün faaliyeti, madenlerimizin it
letılmesı etrafındakı çalıfıDaları, tilepçilik itlerini, liman itlerini, fi. 
nanı mürakabesini, çimento meselesini ,iplik meselesini, devalüasyon
dan mutazarrır olan tüccarın zararlarının telafisi meselesini, dıt tica· 
retimizin seyrini, Almanya ile olan ticaretimizin seyrini anlatm~ır. 

B. Celal Bayar, kontenjan sis
teminden bahsederek demittir ki: 

- Bu sisteme nihayet vermek 
kararını almıf, bulunuyoruz. Ha
zırladığımız projeyi Heyeti vekile
ye arzedeceğiz. Ana prensibimiz 
tudur: gümrüğü verildikten sonra 
Türkiyeye ithal edilmiyecek eıya 

bırakmamak .. 
B. Celal Bayar, bundan sonra bu hu-

susta yapılan tetkiklerin neticesini ,u 

sözlerle hulasa etmi,tir: 

1 - Muayyen bazı maddelerin güm. 
rük resmini biraz daha yükseltmek, 

2 - Diğer bir kısmını indirmek . 

3 • Milli istihsalin korunması bakı· 

mından icabında tedbir alacak hususi 

bir mekanizma vücuda getirmek. 

Ekonomi· bakanımızın bu kıymetli 

nutkunu aynen 7 inci ve onu takib eden 

sayfalarda bulacaksmu:. Ekonomi babııı1111• B. C~1'1 Baya 



ULU! 

Günün içinden: Umumi 
Anadil ve yabancılar mağazalar 

Hayvanlara acımak bir fazilettir; fakat bu merhame~i i~eriy~. götü
rüp de "tahta kurularını öldürmeyiniz, yazıktır.,, dersemz sıze gulerler. 

Misafirperverlik, şüphesiz, bizim milli hasletlerimizden biridir; 
hunu yabancılar arasında bile bilm iyene pek az rast gelirsiniz. Lakin, 
benim eski bir dostum gibi, bir taraftan borç para alıp öteki tarafta 
zi1afet çekmeğe kalkarsanız gülünç. o.lursunu~. . .. . . 

Bazılarımızın misafir ağırlamak ıçın kendı aıle budcesmı harab et
mesi gibi, bir çoğumuz da memlekette birer misafir gibi tuttuğumu.z 
yabancılara karşı gösterdiğimiz fedakarlığı manevi bir israf derecesı
ne yükseltiriz. O, dilimizi bilm~yor~ onu~ d.il~ ile k~onuımağa, .~zb~
çuk söylüyor ve anlıyorsa kendı ~e!ı'!1elerımı~ın ~elaf_fu_zunu,~· f~ıllerı
mizin tasrifini bozarak; cümlelerımızın sıra ve duzenını degıştırerek 
derd anlatmağa can atanz: 

Bir defa mütefekkir bir dostuma, eski bir şairimiz hakkında yaz
dığı bir ki~bda birkaç muayyen kelimeyi neden kabul edilmiş imla 
şekillerinin dışında yazdığrnı sornauş .ve şu cevabı almışbm: 

- Müsteşriklere kolaylık olsun dıye ... 
Yabancılara ikram edebilmek için imli.mızdan ve dilimizden 

bile yaptığımız bu türlü fedakarlıkların hazin neticesi~i •. mc:s~I~, ~s
tanbul sokaklarrnda dolaştığınız zaman kulağınızla dınlıyebılırsımz. 

Bir tarihte lstanbulun iki mektebinde dersim vardı. Bu mektebler
de biri fransızca, biri almanca okutan iki İsviçreli ile tanışmıştım. Al
man İsviçreli ile bir gün kanu§Urken belki yinnibeş, o~z senedir Tür
kiyede yaşayan vatandaş Jalto'nun türkçe bir cümle bıle yapamadığı-
nı söyledim. Eker bana şu cevabı verdi: . 

- Konuşmak ihtiyacını duymamıştır da ondan olacak. 
Alman İsviçreli, demek istediğini şu ıekilde ifade edebilirdi: "Siz 

türkler fazla ikram ve cömertliğinizi o kada rileri götürürsünüz ki , 
ona bu lüzumu duyurmamışsınızdır.,, 

Kamutayın evelki günkü toplantısında Afyon mebusu B. Türker 
''Ana dili öğrenmek ihtiyacım yaratmalıyız.,, diyordu. 

Yabancılara dilden, imladan, gramerden ve sentakstan ikramı bı
rakıp sahiden bu ihtiyacı yarabnak zorundayız. 

' ' Nurettin ART AM 

Türk - Japon ticaret 
anlaşması bugün 

imzalanıyor 
Japonya ile aramızda bir müddet

tenberi devam etmekte olan takas esası
na müstenid tica~ anlaşması müzake
releri bitmiştir. Yeni anlaşma bugün 
dış bakanlıkta imza olunacaktır. 

Kapalı çarşıda müze 
açılıyor 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Kültür 
.Bakanımızın büdce görüşmeleri esnas n
da eski eserlerin korunması hakk nda 
söylediği sözlerle alakalı olarak, ls
tanbulda Bedestendeki cevahirciJer çar
şısı müze h \"ne getirilecektir. İstanbu
l un fethinden sonra yaptırılan ilk re~ 
mi daire olan ve şeri mahkeme olarak 
kullanılan bu yerin kapalı kısımları da 
açtırılarak, kurulması düşünülen müze
ye ilhe olunacutır. 

Başbakanlığın 
Bir tamimi 

Devlet şürasınca birinci derecede 

karara bağlanmasr kanunla icabedenler 

müstesna olmak üzere vilayetler idare 

heyetlerince birinci derecede karara 

bağlanan ve devlet şurasınca resen ve 

itirazen ikinci derecede tetkiki lazım 

gelen memurin muhakematı kararları

nın doğrudan doğruya devlet şfirasma 
gönderilmesi lüzumu Başb:ıkanhkça 
alakalılara bildirilmiştir. 

Gümrük idarelerinde 
Değişiklikler 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
Trabzon gümrük baş direktörluğü ile 

idhalat ve transit gümrük direktörlü
ğünü ve dahili ticaret ve ihracat güm-

rüğü memurluğunu ı hazirandan itiba

ren kaldırmağa karar vermiştir. 1 hazi
randan itibaren Trabzonda bir gümrük 
direktörlüğü kurulacak ve Trabzon 

bat direktörlüğüne bağlı direktörlük
krle, idareler bu yeni direktörlüğe ta
bi olacaklardır. 

B. Muammer Eriş geliyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Türki

ye lı Bankası Genel Direktörü B. Mu
ammer Erit. bir müddettenberi Lond

rada bulunuyordu. B. Muammer Erit. 
Atina yoliyle ve Güneysu vapuriyle ls
tanbula döndü. B. Muammer Erif pa
zartesi günu Ankara" hareket edecek
tir. 

Alman ziraat mütehas
sıslannın mem~eketi

mizdeki tetkik eri 
Bir aydanberi Alpullu, Turhal, Es

kişehir ve UJak havalisinde şeker endüs
tirimizi .ziraat bakımından gözden geçi
ren Halle üniversitesi dekanı profesör 
Römer'le Danzig üniversitesi ekonomik 
.ziraat profesörü Blohm tetkiklerini bi
tirerek Ankaraya gelmişler ve dün E-

konomi, Maliye ve Ziraat Bakanlarına 
tetkikleri hakkında izahat vermişler

dir. Profesörler diın akşam 1 tanbula 
hareket etmişlerdir. 

Kadınlar ne okurlar ? 
Evet, kadınlar ne okurlar? 
Her gazet«i bu suali, zaman ra

man, kencline sormalrdır. Zira kfil· 
tiır fJ.Jemine erkeklerden sonra gır
miş olan lıadınJarıa, boş vakitloi rle 
nisbeten çok oldugu düşünülüıse, 

okur kalabalığı içinde onlara, g .. niş 
bir yer ver. ıek lflzım geldiği neti
cesine, yanlış o1mıyarak, varrlır. 
Şu halde, sual değerini muhafaza 
etmektedir: Kadınlar lıangi azıla

rı okurlar? 
Bir muharrire göre kadınl:ırın 

terc.ih ettikleri mevzular moda, aşk 
ve güzelliktir: Bu muharrir,, iddi
asrnr isbat etmiş olmak için şıı ha
tırasını naklediyor: "Ellisine yaklaş. 
mış bir iradın öğretmen tamrım ki 
odasını süsleyen sedirin yastıkla
rından birine "Güzel esmer" ve ö
tekine ''Sarışın atlet" adım vermiş
ti." Üç mevzuu biraraya getiren bir 
sembol! fakat kadınlarca beğemlen 

mevzular yalnu bunlar mıdır? 
Moda, aşk, güzellik ... Şunları da 

hatırlatalım : güzel sanatlar, sinema, 
beden terbiyesi, çocuk bakımı, tabi
at,, spor, tiyatro, politika, elişlt-~i. 

mutbak, dedi kodu ••.• 
Kadm okurlarımdan cevablarını bek

liyebilir miyim? - N. B. 

Moda na.uI ~akar? 

On yedinci asırda baılarnıı olan bır 
moda, erkeklerin penıka takması moda
u, bilir miNıliz, naııl :ınthar etmİftir? 

Fransız kıralı on dördüncii Lui'nin 
batında bir takım urlar varmrı; kıral 
bunları örtmek içMı, günün biriade, pe

ruka takını§ ve tabii, maiyeti ele kendi
ni taklid etmiıtir; timdi Amerikada ev 
kadınlarının, çaya gelen misafirlerini 
heflannda fapka ile kabul etmelerinin 
moda olduğa gibi .... 

Bu modayı pkann kadımn ct. ~iki 
aasJan clölriilmiiftil 

• 

Şirketin mukavelesi 
tasdik edildi 

Umumi mağazalar türk anonim şir
keti esas mukavelenamesi Bakyanlar 
heyetince kabul edilmiş ve yüksek tas
dika iktiran etmiştir. Şirketin merkezi 
Ankara ve sermayesi 2.000.000 lira ola
caktır. Sermayeye ticaret odaları 600.000, 
Ziraat bankası 450.000, İş bankası 400.000. 
Osmanlı bankası 200.000, Sümer bank 
150.000, Emlak ve Eytam bankası yüz 
bin, türk ticaret bankası yüz bin lira ile 
iştirak etmektedir. Şirketin genel di -
rektörlüğüne Ekonomi bakanlığı başmü
fettişlerinden B. Fahri tayin edilmiş
tir. Şirketin mürakibliklerine Ziraat 
bankasından B. Kemal Gürel ve İş ban
kası Mersin şubesi direktörü B. Saib 
intihab edılmişlerdir .. Şirketin ilk mec
lisi idaresi ticaret odaları adına Ankara 
ticaret odası reisi B. Vehbi Koç, İş ban
kası genel direktörü B. Muammer Er
iş, Ziraat bankasından B. Süheyp, Sü
mer banktan B. Halid, Emlak ve eytam 
bankası idare meclisi azasından B. Mc
sul, türk ticaret bankası genel direktö
rü B. Said, Osmanlı bankası Ankara 
merşez diketörü B. Garelliden mürek. 
keptir. 

Şirket .em sene müddetle kurulmuş
tur Şirket alelUınum antrepo muamele
leri, eşyanın işlenmesi ve manipülasyo
nu, tarifelerin değiştirilmesi, eşya eks
perliği, eşyanın tahmil, tahliye ve sev
ki muameleleri ve umumi mağazalar fa
aliyet sabasına giren bütün işlerle uğ
raşacaktır. Şirket ilk mağazayı Mersin
de açacaktır. Şimdiden hazırlıklara baş. 
lanmıştır. 

Bir Türk - Yugoslav 
turizm cemiyeti 

kuruldu 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Şehri

mizde bir t.ürk - yugoslav turizm cemi
yeti kurulmuştur. Cemiyetin gayesi, 

1 
Tiirkiye ile Yugoslavya arasında seyyah 
mübadelesini temin etmek ve iki mem
leketi biribirine ~ktır. 

Mae We•t'in kocası 

Amerika artistlerinin incelik 'ft za
yıfblı merala ile ... ,. ederceaine topla
luiu ile dikkati kendine celbeden 'ff bir
denbire Jne§hur olu'ffftll artist Mae West, 
begüalerde. 'bir '-tka ıebeble. gene dün
yayı kendisi ile mqpl etmeie baflamıt
tır: Artist ile 1911 de nlenmif Ye onun 
tuahndan terkediJmiı Oldağuna iddia e
den bir adMn Loa Anc:eles mahkemesine 
miiracaat etmiftir. Mahalıreme dnam et
mektedir. 

Davinm en çok laahse komm tarafı, 

darianm ileri •iirdüiü tarihlere göre, 
Mae W est'in, bugün, ellisini geçmİf ol
duğudur. 

Elli yapnda bİr kadın Ye fazla ola
rak sinema artisti! 

Soğan - Sarmı8ak 

Eskiden beri so~anla sanmsa.ğın 

sıhate faydalı olduğu söylenir. Fakat 
b unun sebebi ,ancak son günlerde an

laşılmqbr. Amerika üniversitelerin • 
den b·rinde yapılan tetkiklerde gözü 

ya{'artan maddelerin bir takım mik -
robları öldüı düği: anla§ılmıştır. So • 

ğanla sanmsağın da böyle hassaları 

olduitmu bilirsiniz. Şimdi, Amerikan 
fen adamları soğanın ve sarımsağın 

hangi hastalıkların m..ikroblanna kar

!' daha tesirli bir ıurette mücadeleye 
yaradığını araıtmna.ktachrlar. 

Kül rekoru 

Amsterdam'da, 'bir "tütün içen:er 

kulübü" tarafından açılan kül rc':o· 

na müsabakası dikkate layik bir ne

tice vermiıtir. Bu müsabaka, düt:ir

meyip uzun zaman külü mubaf.:ua 

etmek suretiyle siırara içmekten iba

rettir. Havana tiryakileriaden b:ri 12 

aantimeCrelik bir llİgarm tam 10 aan

tünetre Ye 4 milimetre uzunluiu bu-
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Milli f abrikalanmıza rağbet 
Ereğli f abrikasz tüccarlarımız dan 

büyük bez siparişleri aldı 
Kağıt fiyatı ve Izmit fabrikası 

Ereğli bez fabrikamızı ziyaret eden İzmir ve İstanbul tüccarları 
fabrika mamulatmın Avrupa bezleri ayarında olduğunu görmüşler e 
takdirle kartılıyarak kendi mağazalarında satmak üzere siparişler ver
mişlerdir. Verilen bu siparişler fabrikanın dört aylık çalışmalarım 
karşılıyacak mikdardadır. 

Bundan batka; Anadolu tüc
carları da muhtelif tip bezler üze
rine fabrikaya ehemiyetli sipariş
ler vermeye baılamışlardır. 

Fabrika yeni işlemeye başla
mış olduğundan kalifiye işçi.kad
rosunu tamamlamak için büyük 
gayretler sarfetmektedir. 

Dikif ipliği 
Fabrikanın imalfitı meyanında bu. 

lunan ince iplikler fevkalade rağbet 

görmekte ve bilhassa İstanbul çorapçı
larının geniş talcbleriyle karşılaşmak
tadır. Fabrikada esasen çorap endüst
risinin ihtiyacı olan ince ve yumuşak 
iplikleri imal için hususi tertibat me-v
cud bulunmaktadır. Son ima] edilen 
50 ve 60 numara taranmış merserize 
iplikler en müşkülpesendleri bile tat
min etmektedir. Bu da cumhuriyet hü
kümetinin takib ettiği pamuk siyaseti 
ile memlekette yetişmesine imkan ha
zırlamış olduğu iyi cins pamukların tam 
zamanında endüstrimize kavuşmuş oldu 
ğuna delildir. 

Kağıcl piya•ası ve lzmit 
kağıcl fabrikası 

Son zamanlarda bir kağıd buhranı
nın mevcudiyetinden sık sık bahsedil
diği işitilmektedir. Gerçekten geçen 
senenin sonlarında başlıyarak 1937 baş

langıcındanberi çok hızlı bir seyir ta
kib etmiş olan fiat yükselişi yüzünden 
memlekette kağıd müstehlikJeri ve bil
hassa mecmua ve kitab tabileri müşkül 
bir vaziyete düşmüş bulunmaktadırlar. 

Garib ve yer.iz §ayialar 
Bu fiat yükselişinin sebeb ve amil

leri etrafında rgarib ve yersiz bazı şayi
alarm da dolatmakta olduğunu işitiyo-

Hatırlıyor mu.unuz? 

1 - Sanayii tftfUİk kanunu 
hangi tarihte lıabal edildi? 

2 - ilk ,apka hangi tarihte 
giyildi ? 

3 - Cmnlaari,-t Merke~ Ban
'cuı ne .zaman kurulda ? 

4 - l.ıanbal itila/ deoleılai 
İfwalinclen ne ~n kurtulJa '! 

5 - Ankara - Siuaa demiryo
la hangi tarihte açıldı '! 

DiinJrii suallerin cevablan 

S - Ankara hukuk fakültesi ne 
zaman açıldı ? 

C - S ikinci te§rin 925 de. 

S - Hafta tatili kanunu ne za
man kabul edildi ? 

C - S ikinci kanun 924 de • 
• S - Aşar ne zaman kaldırıldı ? 

C - 27 şubat 927 de. 
S - Enternasyonal takvim ve 

saat ne zaman kabul edildi ? 

C - 26 ilkkanun 925 de 
S - İlk halkevi ne zaman açıl

dı.? 

C - 19 şubat 932 de. 

luncaya kadar düıürmiyerek rekor 

yapımı, ve müsabakanın galibi ilan e

dilmi,tir. 

Sivrisinek lıapanı 

Bir amerikan mühendis sivrisinek
lerin kökünü kazımak için bir kapan 
icad etmittr. Bataldıklı yerlerde ıd

·ma mücadelHinde kullanılabilecek 
olan ba kapan bol ıtıklı bir elektn1' 

fenerinin yanma yerleftirilmiı gayet 
kuvvetli bir aspiratör'den ibarettir. 
Aydınlık sinekleri cezbetmekte ve 
aspiratör de bunları içine çekip suda. 
boğmaktadır. Meksikada yapılan 

tecriibeJa- iyi netİce Yermi§tİr. 

ruz. Mesela bazı kimseler, İzmit k gıt 
fabrikasının ziyan etmemesi için kagıd 
fiyatlarının sun'i surette yukseltilmiş 
olduğunu iddiaya kadar varıyorlar. Böy; 
le bir iddianın ne derece yalnış oldugu• 
nu anlamak için meselenin e asını biraz 
gözden geçirmek kafidir. 

Milli fabrikalarımızın fiat 
politikası 

Her şeyden önce dikkate alınması 
gereken nokta şudur ki, fiat yükselişi~ 
İzmit fabrikasının faaliyete geçmesin
den önce başlamıştır. İzmit kağıd ve 
karton fabrikası devlet endüstrisi p rogc 
ramına dalıil bütün Sümer Bank fabri
kaları, mamulfitlanna fiat tayin eder'I 
ken, daha evvelce piyasada tekarrür 
etmiş olan fiatları azami had olarak ka· 
bul etmeyi prensib ittihaz etmişlerdir. 
Bu haddi aşmak şöyle dursun, devlet 
fabrikaları, maliyet fiatlarını indirmek:! 
suretiyle satış fiatlarının düşürülmesi 

için daimi bir gayret sarfetmektedir· 
ler. Bu esasa istinaden İzmit kagıd fab· 
rikası işe başladığı gündenberi aktet
tiği satış mukavelelerinde milli ,Piyasa 
fiatlarına daima riayetkar kalmış ve 
hatta ham madde fiatlarmm ehemiyetli 
surette yükselmiş olmasına rağmen ta. 
ahhüdlerini daha mutedil fiatlarla ye• 
rine getirmeğe devam etmiştir. 

Kô.ğıd liatının yülısel mesinin 
sebebi 

Bilindiği gibi kağıd endüstrisinin 
başlıca ham maddesi sellülozdur. Fa

kat -sellüloz harb endüstrisinin mühim 
ham maddelerinden biridit. Son yı11ar· 

da silahlanma yarışının harb endüstrisi .. 
ni hummalı bir faaliyet sevketmesi ne .. 

ticesinde dünya piyasalarında sclliıloz 
fiatı büyük nisbetlerde yükselmiştir, 

Sel U oz odun an imal edildiginden ta• 
lehin artışiyle sellüloz imaline yara)an 

odun fiatları da artmıştır. Sellüloz fiat• 

larında bu yükseliş .kağıd endüstrisini 

sıkıntıya sokmuştur. Dünya piyasasına 

nazaran memleketimizde kağıd fiatları

nın daha bariz bir nisbettc yükselmiş ol 

masının ayrı bir sebebi de sellüloz ve 

kağıd amili bazı memleketlerin ancak 

döviz mukabilinde satış yapmak istem~ 
!eridir. 

İşte her türlü kağıd ve karton nevi!~ 

rinde, ge!jen senelere nazaran vukua gc .. 

len büyük fiat yükselişinin asıl sebeb1e• 

ri bunlardır. 

Anormallik dışardadır 
Gerek ithal edilen, gerekse memle• 

kette imal edilen kağıdlann fiatlarr, 
ham madde fiatlannın yükseliş seyrini 
takibederek artmaktadır. Bu itibarla, gö 
rülen anormalliğin sebebini dahilde 
değil, dünya piyasalarının temayülle
rinde aramak lazımdır. 

Kamutay Çağrıları 
* Maliye Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

* Milli Müdafaa Encümeni bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 

* Dahiliye Encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. * Kamutay Ziraat Encümeni cumar• 
tesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

········································-·······: . . 
: HAVA : . . 
:. ............... ·-········· .. ·····-··-···· .. 
Hava kapalı ğeçti 
Dün fehrimizde hava öğleye kadar 

az bulutlu, öğleden sonra kapalı ve ha

fif yağışlı gesmiştir. Meteoroloji işle

ri genel direktörlüğünden verilen ma· 
Hl.mata göre dün yurdun Kocaeli, Eğe, 
orta ve doğu Anadolusu mıntakaları ka
palı diğer mıntakaJarı bulutlu geçmiş
tir. Dün en çok yağı§ Boluda olmuş ve 
kare metreye 19 kilogram ;SU bırakmış

tır. Dün en düşük dereceler Van, ve Er· 
zurumda 9, en yüksek derece ise tznıiı
de 32 dir. -



28- 5- 1937 -
Baldvin bugiin istifa 

ediyor 

Baldvin bugün çekiliyor fkı.nJLiltım/lj 
Balkanlar ve Akdeniz 

lngilik kabinesi dün son 
toplantısını yaptı 

Çemherlegn kabineye geçiyor 
Londra, 27 (A.A.) - Kabine, dün saat 16 da B. Baldvinin reisliği 

altında haftalık son toplantısını yapmııtır. 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi. 
Balkanların Akdenizle olan ayrılmaz 
coğrafi rabıtasını ve Akdenizin Bal
kan memleketleri için büyijk ehemi
yetini tebarüz ettirerek Balkan de.
letlerinin artık müıterek bir büy k 
devlet aayılmaıı gerekliğini de aôy
ledikten sonra ıöyJe yazıyor: 

Biz Balkanlılar Akdenizde yalnız 
bir ıey isteriz: Emniyet! Nasıl i 
Balkan antantının teıekkülündeki 
tek hikmet ve gaye de dünyanm bu 
ehemiyetli çevresinde sulhun bozul
maktan korunmasından ibarettir. 
Balkan antantının Balkanlar çevre
sindeki maksadı bu olunca Balkanla-

I• ngiltcre aylardanberi iki hadise 
için hımrlanmakta idi: Kıral Al

tıncı Georgc'un taç ı;iyme merasimi ve 
bunu takib edecek olan merasimi da
ha az, fakat ehemiyeti daha büyük ha· 
dise, Baldvin'in baıvekilliktcn çekilme· 
si. Birincisi büyük debdebe ve tantana 
içinde yapılmıştır. Şimdi de emekdar 
ba§vekilin bugün, tacını belki de her
kesten ziyade kendisine borçlu bulun· 
duğu kırala istifaaını vereceği bildirili
yor. Baldvin'in yeni kıral taç giyer giy· 
mez çekilmesinde hazin bir mana var· 
dır: Sanki, Sekizinci Edvard'rn izdivacı 
meselesi yüzünden çıkan buhran içinde· 
ki hizmetlerinden sonra artık ıiyaıi 
hayatta rolü kalmadığını dünyaya ilan 
etmek İstiyor. Baldvin, ba§vekil sıfatiy
le, lngiltereye büyük hizmetler yapmıı
tır. Fakat iımi, İngiltere tarihine, Se· 
kizinci Edvard'ın yerine, Altıncı Georgu 
getiren başvekil olarak geçecektir. Bal· 
dvin'in çekilmesiyle "milli,, etiketini ta· 
fıyan hükümet üçüncü defadır ki iıtİ· 
hale geçiriyor: 

Parlamento mahfilleri, B. Çemberleynin bugün kırala takdim ede

ceği kabine listesi hakkında tahminlerde bulunmaktadırlar. Bugün istila edecek olan B. Baldvin 
rı alakadar edecek diğer meeeleler d .. 
takib edeceği baıka bir siyaset ola
maz. Ezcümle Akdenizde iatediiimuı 
vaziyet, itte ondan dolayı sulhun 
müstakar ,ekli olan emniyettir di
yoruz. Bu makaadla hizmet eden deY
letlerin hepsiyle, onlar bu makada 
hizmet ettikleri müddetçe, söz •e İf 
birliği ebnekten asla geri kalmayız. 
Dünyada hiç bir memleket Akdeni
zin emniyetine alaka göstermese 
biz balkanlılar, hatta tekbatDDıza ol· 
aa dahi, bu alakayı göstennek mec
buriyetinde olduğumuzu saklama
yız. Kaldı ki Akdenizin emniyetiyle 
yalnız balkanlılar de,: ' mantdc.ı .-ı 
bütün diğer millet ve memleketler 
derece derece, fakat wnwnen alüa
dardırlar. Bu tartlar içinde müdafa
asına en haldı ve en hayati eebmiye-

Bu mahfiller Sir Con Siman'un 
finana ve Sir Samuel Horun iç ba
kanılıklarını, B. Duff Kuperin de
niz bakanlığını ve B. Hoan - Beli· 

1anın harb bakanlığmı de~hte e
deceğini beyan eylemektedırler. 

Mısır Cenevreye girerken 
~----------~ 

Yeni harb bakanı mükemmel bir pro 
pagadacı olup kendisinin orduya efrad 
celbi için sarfedeceği faaliyetlerle mem
lekete hizmette bulunacağı ümid olun-

Doktor Aras Asamblede 
maktadır. güzel bir nutuk verdi 

Cenevre, 29 (A.A.) -Anadolu a1ansmın hususi muhabiri bildiri
yor: 

Dün, Milletler cemiyeti asamblesinin öğleden sonraki toplantısında 
reis Dr. Tevfik Rüı tü Ar as, Mısırın Milletler cemiyetine kabulünü re
ye koydu. Neticede Mısır, bütün reylerin ittifakı ile kabul edildi ve 
Mısır heyeti asamblede yer aldığı zaman, delegasyonlar azası ile din
leyicilerin tiddetli alkııları ile karşılandı. 

1931 senesinde ilk milli hükümet 
kuruJduğu zaman, baF~da Baldvin de· 
ğil, Mac Donald vardı ve bugün muha
lefette bulunan liberal partisi de kabi
neye dahildi. 1932 senesinde toplanan 
Ottava konferansından sonra liberalle· 
rin kabineden aynlmalariyle, hükümet 
birinci istihaleıini geçiriyor. Ve geçi
rirken de milli olan karakterinden hay
li kaybediyor. Bundan sonra Mac Do
nald, başvekaleti Baldvin'e terkediyor. 
Şimdi de Baldvin iktidarı Neville Cham
berlain'e bırakacaktır. 

Meclisi has reisliğinin halihazırda 

mümrühas lordu Halifax'a tevdi edile. 
ceği B. Mak Donald'ın kabineden büs· 
bütün çekileceği ticaret nazırJrğınrn 
kabineden çıkacak olan B. Ruçimanın 
yerine B . Colville'e verileceği dış bakan 
lıkta B. Edenin kalacağı müstemlek.it 
nezaretine B. Ormasb • Goce'un ve do
miyonlar nezaretine B. Maleoln Mak 
Donaldın getirileceği söylenmektedir. 

Bundan sonra, Reis Dr. Tevfik caktır. Bu deniz hakkındaki türk poli· 
Rüştü Araa aıağıdaki nutku aöy- tikası, esası ise statü quo'nun muhafaza· 

ti verdiğimiz meselenin batanlmau 
muhal olan meselelerdeıı olmadıiı 
kendiliğinden meydana çıkmıı olar. 

BalJvin çeküirken 
ledi: sıdır. Ve bu, tesirli surette, ancak bu 

lngilterenin maruf devlet adamların· 
dan Goseph Chamberlain'in oğlu ve ge· 
çenlerde ölen Austen Chamberlain'in 
üvey kardeti olan Neville Chamberlain, 
1931 senesindenberi "milli'' hükümetin 
maliye vekilliğinde bulunduğundan 

Baldvin ile birlikte hükümetin mesuli· 
yetini yüklenmiıtir. Binaenaleyh hükü· 
metin siyasetinde esaslı bir tebeddül ol
nuyacakur. Yalnız BatYekil ile bareher 
Mac Donald da çekilecektir. lnsilia it-

Londra, 27 (A.A.) - Ananeye tev· 
fikan başbakan B. Baldvin, Dovoning 
Street'te kıral ve krraliçe şerefine bir 

resmi kabul yapmıştır. 

"- Gerek asamble reisi ve gerek denizde sahildar bütün devletler arasın-
Türkiye baş delegesi sıfatları ile Mısr- da samimi bir iş birliği hakkındaki kati 
rın Milletler Cemiyetine girmesi mü· azimle temin olunabilir. 
nasebetiyle, bu kakikada çok hususi Milletler Cemiyetinin evrenselliği, 

bir memnuniyetle söz almaktayım. sulhun teşkilatlandırılması eserine ge· 

Balkanların Akdeniz üzerinde&a 
müıterek ve müttehit tesirlerinin bi
yük ve daha ziyade müsbet olac:ainu 
biç kimse anlamamazlık edeme&, 

Binnefis balkanlıların bu vaziyet ...._ " 
vacebaeinde bilecekleri ve her ıüa 
daha ziyade bilmekte olduklan ha
kikat ise ıundan ibarettir: Onlana 
kuvvetlerinin sırrı aralarındaki itti
fak ve ittihadın sağlamlığındandır. 

. __ .,.. . · kuranlardan biri olan Mac 
çı _..ısını . . • . • 
D ld kendi partısı ıkbdarda ıken, 
ıs":ıa b~hranı karşısında milli bükümeti 
Jc .. __ 1_ • • tinin mukadderatım 
-- ıçın par 

tehlilc k tu Bu yüzden ııçı eye oymuf • . f 
Partisi kendisini asla affetmeııut ır. 
Mac Donald da Baldvin ile beraber ~e· 
kilmek karannda olduğunu çoktan .. b~
dirmiıti. Chamberlain ıimdilik huku

lnette ehemiyetli bir değitikli.k yap~ya· 
caktır. Yalnız kabineden çekilen b~ç 
vekilin yerlerini dolduracak ve ~~1.Y~ 
nazırlığına da bugün dahiliye vekılliıı~ı 
yapmakta olan Sir John Simon'u geçı· 
recektir. Geçen haftaki taç giyme me· 
rasiminin intizamı ve ihtitamı kartmn• 
da fngiltere imparatorluğunun siyasi 
hayatındaki istikran hayranlıkla seyre
den dünya, bugünkü merasimsiz f~t 
daha manalı bidiae kartmnda aym bıs· 
lerle mütehassis olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

'KUÇOK DIŞ HABERLER l 
X Paris - B. Jül Moş başbakanlık 

müsteşarlığına tayin edilmiştir. . 
X Nevyork - Üç büyük çelık falı· 

rikasının 80.000 işçisi grev yapmı~lar· 
dır. . 

X Paris - Sergiyi birçok ziyaretçı· 

ler gezmiştir. 
X Bükret - Kıral, gripten ra!-a~sız· 

dır. Ateşi yüksektir. 
x Bükret - Ve1iahd dün Va:-'?ova· 

dan dönmüştür. 
X Paris - Başbakan Bhım Yııgos-

lav Naibiyle uzun müddet gör~.ş~~iştür. 

Mak Donaldın i•tilcuı Türkiyenin •evinci niş bir surette yardım edecek esaah bir 

Londra, 27 (A.A.) - B. Ramsay 
Mak Donald saat 11 de bas meclis reis. 
liğinden istifasını kırala takdim etmek 
üzere Bukingham sarayına gitmiştir. Bu 
istifa yarın B. Baldvin ve B. Runçiman 
ın istifaları ile birlikte katiyet kasbe
decektir. 

Türkiyenin kendisine bir çok müş· prensip olmasına göre, bütün gayretini 
terek ve tarihi hatıralar ve sağlam bir bu eserin vücud bulmasına hasreden 
dostluğun samimi bağları ile yakından cumhuriyet Türkiyesi, yeni Mısırın bü-
bağlı bulunduğu bir çok mühim Akde- yük Cenevre kurumuna girişini hararet· 11.ANCILIK ve GAZETE 

CUMHURIYET'de Sümer banba 

Bu üç bakanın Çemberlayn tarafın· 
dan kurulacak kabineye dahil olmaları 
muhtemel görülmemektedir. 

Öğrenildiğine göre, B. Mak DonaJd 
yakında Avusturalyaya gidecektir . .Mel 
burn belediyesi kendiaini misafir olarak 
çağırmıştır. 

İspanyo'da 

Asi gemiler 
bombalandı 

Londra, 27 (Hususi) - Hükümetçi 
kaynaklardan bildiriliyor : Hükümet 
tayyareleri Palma dö Majerka'daki .isi 
nakliye gemilerini bombardıman ederek 
bunlardan birini batırmış ve bir çokla-
rını da hasara uğratmışlardır. 

Bask cephesinde, asiler Dima bölge· 
sindeki tazyiklerine devam etmişlerse 
de ilerlemeğe muvafak olamamışlar ve 
ağır zayiata uğramışlardır. Bask hükü
meti idama mahkum edilen alman tay
yarecisi hakkındaki kararın infazını 

şimdilik geri bırakmıştır. 20 kamyon. 
dolusu yiyeceğin Bilbaoya hareket et-

niz memleketi, pek kısa bir zamanda, le seljmlar.,, 
sulhçu olduğu kadar şanlı bir inkişa· Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın alkış-
fın muhtelif merhalelerini kattetrneğe Jarla karşılanan bu nutkundan sonra, 

muvaffak olmuştur. Akdenizin bu istik· alfabe sırasiyle 25 delegasyon söz ala· 
hali açık genç devleti, tam istiklalini rak Mısınn Milletler Cemiyeti mesaisi· 
katr surette aldıktan sonra, Son günler- ne ittirakini kutlayarak Mıaır heyetine 
de taviçrenin miaafiraeYer toprakları Ü· samimi surette "bot geldiniz., demişler· 
zerinde, kaldırılmasını kaJbten ve çok • dir. 
mefrU bir surette istediği kapitülbyon- Cenevre, 29 (A.A.) - Milletler Ce· 
lar rejiminin lağvını da kazanmıştır. miyeti asamblesi La Hey adalet divanı· 
Geçmişin bu mirasının kalkması ve sa- nm yeni azasını seçtikten sonra alelade 
mimi bir hüsnü kabulle bütün kıtalar toplantının tarihini 6 cyliılden 13 eylU· 
devletlerinin bu yüksek meclisine gir- ıe bırakmıştır. 

mcsi ile türk milletinin her daim yük- Bundan sonra asamblenin fevkalade 
sek meziyetlerini takdir etiği bu ener· toplantısına reislik eden Tevfik . Rüştü 
jik v eçalışkan millet için yeni bir de· Aras Mı11rın Milletler Cemiyetine gir-
vir açılmıştır. mesinin enternasyonal ehemiyetini bir 

Tarihi bir vakıa kere daha kaydetmi9tir . 

Mısırın, büyük Cenevre kurumuna, 8. Ara•ın kapanıf cel•ennJeki 
dünyanın fimdiye kadar gördüğü enter· n u t Jı u 
nasyonal teşekküllerin en genişi olan Cenevre, 27 (A.A.) - Asamblenin 
bu kuruma girişinden bahsederken, son toplantısı dolayısiyle Rüştü Aras a-
eski Mısırın Küçük Asyanın eski bir şağıdaki nutku söylemiştir: 
milleti ile olan münasebetlerine aid ta· "- Asamble vazifesini bitirmit bu· 
rihi bir vakayı hatırlatmak isterim. Junuyor. Reislik makamını terketmez-
Filhakika, Türkiye ve Mısır müzelerin· den önce söylemek isterim ki,. bu şere-
de ihtimamla saklanan arkeolojik vesi- fli vazifeyi vermek suretiyle hakkımda 
kalarla sabit olmuştur ki, en eski enter- gösterdiğiniz itimad ve sempatiye teşek· 
nasyonal vesika, en eski politik andlaş· kür ederim. Hususiyle kardeş bir mem-
ma, eski mısırlılar ile garb türklerinin Jeketin cemiyetimize kabulünü görüşe· 
haklı olarak kendilerine ecdat tanıdık- cek olan fevkalade toplantıya riyaset 
Jarı hititler arasında konuşulmuş ve im· edişim minnettarlık hislerimi arttırmış· 
zalanmıştır. Burada, bu ilk diplomatik tır. Mısırın Cemiyetimize kabulü dola· 
vesikayı doğuran bu politik rüşeym ile yısiyle verilen nutuklar cemiyetimizin 
bugünkü Milletler Cemiyetimiz içinde istikbali hakkındaki itimadlanmızı ve 
inkişaf eden enternasyonal büyük ha- istikbal hakkındaki ümidlerimizi kuvvet· 
yat arasında bir kıyaslama yapmaktan lendirmiştir. Milletler Cemiyetindeki va· 
kendimi alamadım. Şanlı bir tarihe ma- zifemiz elde mevcud vasıtalara göre çok 

tiği Paristen bildirilmektedir. 

Fransada Sen Deni 
Belediye reisi azledildi 

Paris, 27 (A.A.) - İç b:ıkanı, ıhale 

lik bulunan •e bugün her sahadaki mad- büyüktür. Elbirligi ile bu vaatıaları bil· 
di ve manevi kaynakları çok elverişli yültmeye ve genişletmeye çalışacağız. 
bir coğrafi vaziyetin şartları ile kendi Bu faaliyetimize iştirak etmek istiyen-
elinde toplayan Mısır, muhakkak ki, he· ]ere cemiyet daima açıktır.,, 

reklam mütehr.asısı B. Max Ale!a 
andr r eklam için gazetenin en ebemi
yetli ve müsaid yer olduiunu aala· 
tan yazısında ıöyle diyor: 

Gazete ilanınm neden ea ucuz 

ve en iyi reklam olduğu ise ,öylece 
izah edilebilir: 

l - Bir gazete veya meemaa o

kuyan kimee eaaaen bunları aaba al

makla ruban merbut oldufu ba net
riyat vasıtalarma alika ve rahıtaanu 
ıöatermiı demektir. 

2 - Alelekaer neıriyata kartı ıö.
terilen bu alüa, aatrn alman ıaaete
nin manevi tahsiyetine alaka demek 

olduiundan,, naıirin, mütterilerİllİll 

emrine amade tuttuğu ilinat kamu 
da, okuyucuların bavadia kuauna 
verdikleri ehemiyef kadar yiiluctk 
kıymeti haizdir. 

3 - Gazeteler yalnız aile efradı 

nraaında okunmakla kalmayıp ayai 

zamanda kahveler ve gazinolar ıibi 

umumi yerlerde de meccanen JDÜf-

terilerin mütaleasına arzedildilderin· 
den, ilinat kıanunı gözden ıeçiren· 
lerin adedi hiç bir zaman sahlan ı•· 
zetenin mikdarı ile müsavi defilclir. 
Burua binaen ilin veren firma, ıaze. 

teyi okuyan karilerin adedini aatı
lan nüshaların üç misli telakki etse 
hata ebniı olmuz. 

4 - Ciddi olduiunu iddia ed .ı.b 
bir gazetenin ilan ücreti, daima gün
lük nüshalarının aürümüne tabidir. 
Gazetenin naıiri satrf mikdanaı bil
dirirken, malını ilinlarla taniye e
den firma gibi doğru sözlü olmalıdır. 

X Vaıington - Fransız buyııı< elçı· 
si Bonne bir mülakat esnasında Frlnsa
nın Amerikaya olan borçları için b;r tes· 
viye sureti bulmak üzere konu1ınalara 
hazır olduğunu söylemiştir. . 

X Berlin - Sanfransisko (Amerı· 
ka) da komünistler bir alman bayrağı· 
nı yırtmışlardır. Gazeteler haditeden 
bahsetmekte ve amerikan makamı.:ırırı· 

dan tarziye istemektedirler. Resnıi mah: 
filler bu gibi hadiselerin yenilenmemesı 
için tedbir alacaklardır ve Almanyanın 
protestoda bulunmıyacağını umırakta· 
dırlar. 

işlerinde gördüğü bazı yolsuzluk1ardım 

dolayı eski komünistlerden ve şimdi 
fransız halkçı partisinin reisi olan Jak 

Doris'yi Sen Deni belediye reisliğinden 

azletmiştir. Kanunen bir sene miiddt"tle 

itiraz edilerniyecek olan bu karar mu· 

cibince Dorio sadece belediye mecli,r 

azası olarak kalmaktadır ve ytniden be

lediye reisi seçilmesine imkan yoktur. 

pimizin çok aziz bildiğimiz sulh ideali Bundan sonra Aras asamblenin nih3· 
hizmetinde yeni ve faydalı bir kuvvet yet bulduğunu biJdirrnittir. 
teşkil edecektir. 

Türkiyenin Mı•ıra •elamı 
Memleketimin, Mısırın Milletler Ce

miyeti azaaı olarak aramızda yer al· 
masını görmekten doğan memnuniyeti 
fU cihetten de biJhaesa ziyadedir ki, bu 
genç müetakil ve hükümran devlet, Ak· 
denizde yeni bir müvazene unsuru ola· 

lran parlamentosunda türk - İran an· 
latması hakkında görütmeler 

Tahran, 27 ( A.A.) - Parlamento. 
nun dış işler encümeni dün dıı bakan 
da olduğu h,alde türk • i ran anlaşmaları· 
nın tasdikine dair olan layihaları mü· 
.zakere etmiştir. 

5 - Metaını bir alameti farıka İ· 
le piyasaya arzebnif firmalana aü
rümünü kontrol ebnek ıüç olmakla 
beraber, ilanların gazetelerde intitar 
ettiği günlerde yükselen satrı, ilanın 
yaptığı tesire bir miyar olabilir. Bu 
gibi ahvalde alimeti farıkah mal!ar 
ıçın sistematik bir tekilde yapılan 
propagandalardan aonra, ilin tesiri
ni gösterir. Fakat daha müeuir ve 
daha emin bir tarzda • 

ANKARA BiRASI Mevsimin en güzel ve temiz içki idir. 
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B 1 'aşbakan

lık mevki· 
ini Nevil Çember· 
leyn'e bırakan 

Stalyen Baldvin, 
şişman vücudu, 
kaba saba elbise
leri, ağzından 

düşmeyen pipo· 
su ve çivili kun
duraları ile, john 
Bull'un şahıslan· 
mış timsalidir. 

Devir muamelesi 
ğindeki müfrid 
muhafazakarhktan 
vaz geçmiş ol • 
makla beraber iş

çi hareketlerine 
karşı tam bir sem· 
pati beslemeğe 

hiç bir zaman mu
vaffak olamamış
tır. Sebatkardrr, 
yavas hareket e

der ve karar ver

meden önce çok 

düşünür. Fakat 

faaliyete geçince, 

kararı, önünde hiç 

bir şeyin muka· 

vemet edemiye

ceği, kaya gibi bir 

mahiyet alır. 

O, 1867 de Gal
li bir baba ile is· 
koçyalı bir ana 
dan dünyaya gel
di. Babası Great 
W estern d-"miryol 
kumpanyasının i· 
dare mecHsi reisi 
ve Swensea'de, 
XVIII nci asır

danberi ailenin 
dört göbeği tara

fından işletilen 

demir imalatha

nesinin sahibi idi. 
Sonradan da a-

vam kamarasına 

Loyd Corç için 

diyordu ki: "Di

namik bir kuvvet, 

müthiş bir şey· 

dir: sizi paraın 

parça edebilir. Fa

kat her zaman da 

doğru hareket et. 

miş olması lazım 

gelmez.,, 

mebus seçilmişti. 

Bundan dolayt 
e s k i başbakan 

hakkında: "Bald· 
vin'den fazla in· 
giliz olmak kabil 
değildir.,, dene
bilir. 

- Çekinme dıostum,· .. bak kuzu gibi avucumun içinden yiyor: 

Çok dürüst, na

muslu ve feragat· 

li bir vatandaş o
lan Baldvin Umu-

Herrow ve Cambridge'de tahsilini 
bitiren genç Stanley de, gayet tabii o. 
larak, önünde açılan iki yolu oirden 
tuttu : Swensea'daki fabrikayı bir 
müddet idare etti. Fakat, belki de 
Rudyard Kipling'in ve meşhur ressam 
Burne J ones'in hısımı olduğu ıçın, 

fikri şeyler onu daha çok çekiyordu. 
Politika hayatına karşı da inciz:ıp duy· 
muyor değildi. Ancak ne ticaret, ne de 
politika sahasında yaygara ile kendisi. 
ne bir isim yapmağa çalışmıyor, ace
le etmeden, ağır ağır ilerliyordu. 

İlk defa olarak girdiği 1906 seçi

mlerinde mağlup olduktan ı.onra, 1908 

de 40 yaşında iken Bewedley'den ba-

basının yerine mebus seçildi. 

Saflığı, tev~zuu onu daima ikinci 

planda kalmağa sevk ediyordu. Niha

yet Davidson'un tavsiyesiyle, 1916 da 

meşhur Bonar Low onu kendisine 

"parlamento katibi,, yaptı. Mahiyeti 

pek de muayyen ol.mayan bu vazife, 

lngilterede insanı aktif politika taya. 

tına götüren basamaklardan b:ridir. 

Bonar Low'un onu daha p<.rlak nam

zedlere tercih etmesindeki ami!, Da
vidson'un tavsiyesinden ziyade, Bald
vin'de gördüğü dürüstlük, tevazu ve 
fikri meziyetlerdi. Bonar Low, bu 
namuslu adamdan çekinmiye mahal 
olmadığını pek iyi anlamıştı. 

1917 de Hazine Junior. Lord'u olan 

- La Tribün de Nasyondan -
mi harb esnasrn

sında mim müdafaaya yardım 

için servetinin dörtte birini hükümete 
vermişti. 

S. Baldvin, 1919 da hazine mali kati
bi ve 1921 de de, Bonar Low'u.1 has
talığı yüzünden kabinede yapıl.u. bir 
değişiklik esnasında, Ticaret Lıkanı 

oldu. 
O zamana. kadar Stanley Baldvin 

için yavaş yürüyen hadiseler, daha hız
lı bir cereyan alınağa başladılar. Koyu 
muhafazakar olduğu için, libe .a1ler
den hiç hoşlanmıyordu. Liber.tllerle 
birleşerek seçimlere girmek i~teyen 

Osten Çemberleyn'i 19 İlk Teş;in1922 
tarihinde muhafazakar partinin toplan
tısında akalliyette bıraktıktan sonra 
istifa etti ve kabinedeki diğer muha
fazakar bakanları da peşi sıra sürük
ledi. Tabiatiyle kabine devrihli ve 
1923 de yapılan umumi seçimlerden 
sonra, tamamen muhafazakarlardan 
mürekkep bir kabine iktidara geçti. 

B aşında Bonar Low'un bulundu. 
ğu bu yeni kabinenin Daşba

kandan sonra en mühim ~ahsiyeti, ma
liye bakanı olan Stanley Baldvin'di. 
Banar Low çekilince de, mÜü"\oeffa 
kral Corc onu 23 Mayıs 1923 d . baş
kanlık mevkiine getirdi. 

1923 - 1924 de, 1925 • 1929 da ve 
1935 • 1937 de üç defa başbüanlık 
yaptı; ayrıca Ramsey Makdonald'ın 

1931 de kurduğu "iki başlı,, kal•mede, 
iktidarı Baldvin'le paylaştı. 

Baldvin koyu bir muhafazakardır. 
Yaşı ve tecrübesi ilerledikce g-t nçli-

Fakat bu dürüstlüğüne rağmen 

memleketinin veya partisinin menfaa
ti bahis mevzuu olduğu zaman, ırnr· 

nazlığa sapmaktan da geri durmaıdr. 
Siyasi hayatında - habeş meselesi gibi -
kara noktalar eksik değildir. Bunun
la beraber onu çok iyi tanıyan memle. 
ketin kendisine karşı beslediği itimad 
hiç bir zaman sarsılmamıştır. 

Baldvin ailesinde dehaya Kipling 
~ahip oldu. 

Stanley Baldvin de Kipling'l.n en 
çok sevdiği adamdı. 

• B ir devlet adamr, maliye \:.akan· 
lığından çıkıp başbakanlık da

iresine giderek, kendisinden C.\lce o 
mevkii işgal eden arkadaşiyle ı>elam

laşdıktan sonra, dünyanın en büyük 
imparatorluğunun idaresini eline ala
cak. ... 

Yani Nevil Çemberleyn, Stanley 
Baldvinin yerine geçecek. 

Bu değişiklik bu kadar sarsın

tısız, bu kadar sessiz olarak ancak an
ane ve soğuk kanlıhk memleketi olan 
lngilterede yapılabilir. 

Selef ve halefin aileleri, yetişiş 

tarzları ve hayatlarının seyirleri ta
mamen biribirine benzer : 

Londra şehrinin ticaret ve endüs
triyle meşgul olan bi railesine men-

sup bulunan Jozef Çemberleyn daha 
genç yaşında iken, Birmingham'da bir 
vida fabrikasını idare eden amcasının 
yanına gönderildi. 

1874 de, servet sahibi olduktan 
sonra ticaret hayatından çekildi ve ö
nünde çok güzel bir politik karyer 
açıldı. O zamana kadar bakanlıklar hc
man heman eski ailelerin inhisarı al
tında idi. Jozef Çemberleyn de oğul
lariyle birlikte bu çerçevenin içine gir
mek istedi. Müfrit, hatta cümhuriyet
çi denecek kadar radikaldi. Bununla 
beraber oğullarının hayatına, müstebit 
bir aristokrat gibi hareket ederek is
tikamet verdi. Büyük oğlu Osten po
litika hayatına atılacak, Nevil de 
NettJefo/d and Chamberlain firmasını 
idare edecekti. 

J ozef Çemberleyn muasır İngil. 
terenin belki de en "halis,, büyük a
damlarından biridir. Gümrük himayeci· 
Jiğinin İngiltere için lazım olduğunu 
o daha otuz sene önceden kesdirmişti. 
Yalnız bir noktada aldandı : parle
tnento için yetiştirdiği, Pariste siyası 
bilgiler mektebinde ve Bertin Üniver
sitesinde okuttuğu büyük oğlu Osten, 
ancak vasat derecede bir iktidar gös
terdi. Buna mukabil vida imalatiyle 
işe başlayan Nevil, siyasi hayatta ağa
beysini geçmeğe başladı. İhtiyar adam, 
ölümünden önce hatasını anlamıştı. 

- Osten'in yerine Nevil'i politi
k~ hayatı için yetişdirmeli imişim! di
yordu. 

Nevil Çemberleyn Birmingham-
da eşi bulunmaz bir ticaret adamının 
hatırasını bırakmış değildi. 35 sene 
müddetle imal ettiği çivi ve vidalar 
onu zengin etmedi. 1918 de avam ka
marasına mebus seçildiği zaman, elli 
yaşında idi. 1922 de P. T. T. bakanı 
1923 de de, sıhhat bakanı oldu. 1931 de 
finans bakanı olduğu zaman, babasının 
düşünüp tatbik edemediği şeyi onun 
ölümünden 20 yıl sonra Nevil tatbik 
etti. Serbest mübadeleyi kaldırıp yeri· 
ne gümrük h,imayeciliği siste.mini koy
du. Milli birlik hükumetinin övünebi
leceği en büyük işlerden biri olan ve can 
çekişen ingiliz ticaret ve endüstrisini 
canlandıran isterlin devalüasyonu da 
onun eseridir. 

Haricen, sert ve soğuk görünüşlü 
bir adam intibamı bırakır. Politika 
hayatında Çörçil veya Loyd Corc gibi 
hatiplik sayesinde değil hatta J ozef 
Çemberleyn'in oğlu olduğu için de de
ğil kendi enerjisi, realizmi ve sağ du-

yusu sayesinde';'"Oasamaklara birer bi
rer basarak yükselmiş, bir çok büyük 
işler yaptığı halde, gölgede kalmasını 
bilmişitr. 

Sinir nedir bilmediği için, uyku
ya da uzun boylu ihtiyacı yoktur. Baş· 
kalarınm dinlenmeğe ayırdıkları za
manı o çalışmakla geçirir. Gece yarı
sından sonraya kadar işinin başında 

kaldığı çok defalar görülmüştür. 
Bununla beraber, onun duygu-

suzluğuna hükmetmek de yanlış olur. 
O da bütün ingilizler gibi duygularını 
nümayişle göstermekten hoşlanmaz. 

Fakat ince duygular besler ve ince bir 
ruh taşır. Bunun için bir hikaye anla
tırlar : 

S rhat bakanı olduğu sıralar· 

da, lohusaların ölümüne karşı 

koymak için avam kamarasından yük
sek bir tahsisat istem.işti. Talebini hak
ir göstermek için söz aldı. Annesinin 
de kendini doğururken öldüğünü an
latırken sesi o kadar titrek ve boğuk 
çıktı ki bütün parlemento müteessir 
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,-Biblografya 1 
Ekonomik Enformasyon 

Bülteni 
16 Mayıs tarihli 33 ncü sayısı şu 

yazılarla çıkmıştır : Ziraat Bankası 

Kanununun Kamutayda müzakeresi 
münasebetiyle İktisad Vekilimizin 
nutku, Türkiye • Amerika ticaret mü
nasebetleri. 1936 da pamuk istihsali ve 
piyasa durumu. Türkofis tebliğleri, ec• 
nebi memleketlerde döviz tahdidatı. 

Kaynak 
Balıkesir Halkevi tarafından neş· 

redilen bu aylık derginin 19 Nisan ta.. 

rihli 51 nci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
şu yazılar vardır : Mükerrem Kamil : 
Hamid, Kamil Su: Balıkesire dair 
vesikalar, cevab Refik Orkon: Tür. 
kiyede su ve ağaç meselesi, K. Kani 
Akpmarh : memleket büyüklerinden 
Muharrem Hasbi, Aşık Ömerden koşma· 
lar, C. R. Orkon: Beyaz köşk, Halk 
masallarından "inan hoca,, , Doktor 
Kadri Yetkin "Verem,, , Gençlerin şi

irleri, Halkevi haberleri. 

Çağlayan 
Antalyada genç yazıcılar tarafın.. 

dan neşredilen bu aylık fikir ve edebi· 
yat dergisinin 13. neti sayısında şu ya• 
zılar vardır : Hatefi : hayati bir mese• 
le, Osman Bahadıroğlu : altm dilek, 
M. C. Öner : Gönüller tutuşunca, Muh 
lis Künt : Avcılar, Cemil Fikret : 
katil kim (hikaye), Şevket Öğret. 

men ~ Kıyası nefis, Ziya İlhan : Ate
şin babası, şiirler. 

Evlenme 
Hıfzıssıhha Enstitüsü Direktörü 

Profesör Doktor Server Kamil Tokgö
zün kerimeleri Bayan A-ade Tokgözle 
Kars SaylaV1 Genenıl Muhittin Akyii· 
zün oğlu Nafia Vekaleti Hava YolJan 
Ankara Meydan müdürü Seyfi Akyü~ 
zün evlenme merasimi aile ve dostları 
huzuriyJe Ankara Belediye dairesinde 
saat 15 de icra kılınmıştır. Yeni yuva· 
ya saadetler dileriz. 

olarak istenilen tahsisatt verdi. 
Kamoyla ilk defa gerçekten temas 

ettiği bu krsa anın onun hayatında bil~ 
yük bir rolü ol.muştur. Onun görün
düğü gibi sessiz, soğuk ve katı kalbli 

olmadığı, bu celseden sonra anlaşıl .. 
mıştır. 

Kır hayatını, çiçekleri, kuşları her 
şeyden fazla sever. Tatil günlerinde 
balık aviyle meşgul olmaktan, yahud 
kolle.ksiyonunu zenginleşdirmek için 
kelebek tutmaktan hoşlanır. Çok va. 
him bir mali kriz esnasında Dow
ning Street'in bahçesinde yüzükoyun 
yere .yatıp bir kuşu gözetliyerek, son
ra müşahedelerini bir mektupla Tay. 
mis gazetesine bildirdiği de vakidir. 

En büyük meziyeti mümkün olan~ 
la mümkün olmayanı birbirinden ayrrd 
etmek ve halktan ne elde etmek kabil 
olduğunu hesaplıyabilmektir. 

İtalyaya karşı zecri tedbirler tat
bik olunduğu zaman şöyle demişti: 

" - Bu tedbirler, mütecavize ol· 
duğu kadar bize de ağır geldiği için 
.kuvvetlidir. ,, 

İşte, dünya politikasmrn en aktif. 
bir zamanında, dünyanın en büyük 
İmparatorluğunun idare makinesini 
ele alan Nevil Çemberleyn, böyle bir 
adamdır. 

Tefrika No. 38 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 

karşı takındığı ve takınarak öğündüğü tav
rı bırakmış, Proteus gibi o da bir kadına gön
lünü kaptırmıştı: 

Valentine'de bu harikulade değişikliği 
yapan kadın, Milan dükünün kızı Sil via idi. 
Silvia da Valentine'i seviyordu. Bununla be
raber, her ikisi de sevgilerini dükten gizli • 
yorlardı. Çünkü Valentine'i bu kadar sevme
sine ve onu srksık sarayına çağırmasına rağ
men dük kızını genç bir mabeyincisi olan 
Thurio ile evlendirmek tasavvurunda idi. 
Silvia, Valentine'in haiz olduğu meziyet ve 
değerlerden hiç birisinin kendisinde bulun -
mıyan bu Thurio'dan nefret ediyordu. 

mişimdir; arkadaşım ise bütün günlerinden 
faydalanmıştır. Hem şahsı güzel, hem kafa
sı mükemmeldir. Kendisi bütün zarafetiyle 
bir çelebidir. 

Artık aşkı hor görmüş olduğumdan pişma • 
mm. Benim sevgiye karşı meydan okuma
mın öcünü alan sevgi, gözlerime uykuyu ha
ram etti. Ey kibar ruhlu Proteus, aşk en kud· 
retli şeydir. Şimdi büyük bir tevazula itiraf 
ediyorum, onun insanı düzeltmesinden da
ha yerinde bir şey, onun hizmetinde bulun -
maktan daha büyük sevinç olamaz. Artık, 
ben sevgiden başka hiç bir şeyden bahset
mek istemiyorum. Bundan böyle ben hep 
aşk adına perhizimi bozuyor, öğle ve akşam 
yemeklerimi yiyor, uykuya yatıyorum. 

Çeviren: Nurettin ARTAM 
Proteus babasının sözlerine itiraz etme • 

nin para etmiyeceğini bilirdi; onun için J ulia 
nın mektubu hakkında uydurduğu bir ya1a
nm şimdi kendisini ondan aynlmağa mecbur 
etmesi dolayısiyle kendine lanet etti. 

Julia'ya gelince o da Proteus'u uzun bir 
.zaman için kaybedeceğini anlayınca, artık, 
lakayd görünrneğe yeltenmedi. lkisi de sev
giden, ve vefakarlıktan bahsederek büyük 
bir matem içinde biribirinden ayrıldılar. Pro
teus ile Julia, biribirlerini ölünceye kadar ha
tırlamak vadiyle birbirlerine birer yüzük ar
mağan ettiler. Böylece kalbi kederler içinde 
bulunan Proteus, arkadaşı Valentine'in otur
duğu Milan sarayına doğru yola çıktı. 

Valentine, gerçekten Proteus'un babası -
na uydurduğu yalanda söylediği gibi, Milan 
dük';nün göziinde idi. Bundan başka Pro -
te11 s'ım hayalinden bile geçirmediği bir ha
dise ,.~,' ııa gelmiş. Valen tine, eskiden aşka 

Bir gün Thurio ile Valentine, ikisi de 
Silvia'yı ziyarete gitmişlerdi. Valentine, 
Thuridnun söylediği bütün sözlerle alay e -
derek onu gülünç bir mevkie koyuyordu. 
Tam bu sırada dük, içeriye girdi ve delikan
lıya arkadaşı Proteus'un oraya geldiği müj
desini verdi. Bunun üzerine Valentine dedi 
ki: 

- Dünyada istediğim bir şey varsa o da 
onu burada görmekti. Sonra, Proteus'u şu 
sözleri söyliyerek düke methetti: 

- Belki ben, hayatımı haylazlıkla geçir-

Dük dedi ki: 
- Kendisini değerine uygun bir şekilde 

karşılayınız. Bunu Silvia ve Sir Thurio siz
lere söylüyorum. Valentine'e bunu söyleme
ğe lüzum yok. • 

Bu esnada Proteus içeriye girdi ve Va -
lentine, arkadaşını Silvia'ya şu sözlerle tak
dim etti: 

-Güzel bayan, bunu yüksek zatinize be -
nim gibi bir bende olarak kabul ediniz. 

Proteus ile Valen tine bu ziyaretlerini bi
tirip baş başa kaldıkları zaman Valentine 
dedi ki: 

- Söyle bakalım, sen geldiğin zaman ne· 
ler vardı, neler yoktu? Sevdiğin bayan ne 
halde, sevginiz ne alemde? 

Proteus cevab verdi: 
- Benim sevgi masalım, senın katanı yo

rar. Bilirim ki sen, sevgi sohbetlerinden zevk 
almazsın. 

Valen tine dedi ki: 
- Fakat Proteus, hayat simdi değisti. 

Valentine'in sevgi yüzünden gösterdiği 
bu değişikliği öğrenmek dost Proteus için 
büyük bir zafer sayılmalı idi. Fakat artık ona 
"dost Proteus.. denilemezdi. Çünkü Valen
tine 'i bu kadar değiştirmiş olan aynı sevgi 
TannsI, şimdi Proteus'un kalbini de sarmış 
bulunuyordu. Şimdiye kadar tan1 bir aşık ve 
gerçek bir dost olan bu genç, Silvia'yı gıör • 
dükten sonra yalancıktan bir dost ve vefasız 
bir aşık haline gelivermişti: artık gönlünde 
J ulia'ya karşı beslediği sevgi silinmiş, aynı 
kadını seven Valentine'e karşı da dost gözüy· 
lt bak:mamağa başlamqtı. 
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Büdce konuşmalarına dün de devam ed 
(Başı 1. inci sayfada) 

camtinin ıerçekten milli bir. iial6bla: ye
niden tamir. edildiğjni, gelecek- büdcede 
bütün bu: igleri ~ek tahıriut ayrıl· 
rnasını beJilediğini söyledi: "- Taecfe
len suyu, dec!L Evkaf idaresiniııdiC- Ar 
caba idare memleketin her köpinıfe 
sattlan bu suJarın hakiki Tqdelcm olup 
0~ ile alikadar mıdır?,, 

hanenin ne olduğunu .sordu. 
Bundan aoma Evkaf Genel DirekfıÖ. 

ıiİ1 kiilırüfe &eldi. 
.. Flllrri C.eil r.M.n 

"- bkaf müdüriyeti umumiyea
nift ha.yrac tamiratı: halelrmda, bın...a. 
abidat için Bapetilet yiilaek mabmrn• 
cim aiimt oJdiıP ilham üzerine yap
tığl icraat' pındım ibarettir. ır.arm. 
1:1111: !186 M:Daiaıt aiddir. 

Aı U'w • ' ffiıın Tamiı:a ft üıpat 2111> bin limyı tiuJ:. 
Pt~m"""'"iFnm...n..· liıımtrohı bakkmdWri kay- ~ BUDIE; .Aııi:araıfa Zim:ir.fi 

~ do~Je, en:el!t kendi §aba ve Cami, C::maim Ahmet c.m; ÇanJunda 

getirerek en temiz tarzlarda, ofıngıatik 
tarzda şişelere doldurmak ve temizle
mek. Onun için küçük- §iJeleri de suyun 
menbaıada, Mhhi evsafını kaybetmemek 
üzere tesisat yaptırarak doldurmak ve 
bet- tarafa le'Vlretmek. Ve bunda evka
fın. keru:li damğaaını koymak doğrudan 
değruya tenüliği kirliliği hususunda 
mesaliyeti üzerimize almak istiyoruz. 
Bıaru da yalanda huzurunuza gelecek 
bir lıımunla temin edeceğ:i~ (Bravo ses
leri)ı. 

.Maruzatım bundan ibarettir. 

A6iJd.ria ,_.. ...&n. /eay. 

bcı-lcri ----Dr. Şefik Tiina11 (Dtaizli)- İstanbul-
daki 4bidaem banJanmn tarihi vaeıfla
rnu kaybetmiş olcı.Jdarmı gıörenler te
eNiiCJe liyliyorlar. B~le bir teY var· 
m dzr? Esbf Mı t.-.irat için miiRler 
ichwniyle tıemae ve tıepiki me98i «iyor 
ma? Bu söylenen ~er ne dereceye ia
dar doğrudur? 

Evkaf genel diTektıörii B. Fal!ri Ki
per - Abidatın tamiriıule nazari dikka. 
te aldığımız mesele bu olmuştur. Çünkü 
bunun nekadar acıklı bir neticeye mün
cer olabileceği dü•ünülmu" t'" B 

dünün bir müessesesidir, ne ~ bu gü. 
nün müessesesidir. Dünün değildıı 
çünkü dün bir çolr hayrı içtimaiye mü: 
teaflHr vazifeler ifa ederdi. O yol. Bıı 
gilnün de miia11Hrsi değildir. Çünkii 
bugün yaptığı ~ anoft mebaoii Jr.ly. 
riye cfediğmnz ibi6tr tamir etmdrtir., 
Diğer Irısmr ela tediye vuifesidir.,, 
Hatıö IMlerim föyle bitirdi: "- Bu

na günü"' ihtiyaçJanna göre bir teltli 
mahuı wnnelt ve h Mfkilatı tadil atı· 
meJr 1&.nndır. Bu ıaic .. u dünün 
müCSMHSi 4eği'Mir. Bagisnün müase
sesi de değildir.,. scmra daı bu: fdttanm kaadettiği ortu- mw cami,. tsı.ahulda Süleymaniye. 

w.ıca. gregprion, muaevi, kamlik. ve pı:a-- X;afinmcf ~ Atik Alipa§at Mibriimdı, 

Azlık valnllannJaki kontrol 
Azlık vakıflarındaki kontrol Ylliye

tinden bahsettiler. Bu husustaki kanun 
ehcmiyetle nazarı dikkate alınmrştır. 
Müdüriyeti umumiye gücünün yettiği 
kadar ciddiyetle kanunu tatbik edece
ğinde şüphemiz yoktur. Muğla ve ci· 
varındaki bazı zeytinliklere iyi bakıl
madJğı mevzuu bahsoldu. Bütün zey
tinliklerin civarına nümune olacak tarz· 
da olma.sına son derece gayret ediyo
ruz. Ancak bu derin bir tetkik ve ilim 
mevzuudur. Memlekette zeytinciliğin 
esaslı surette ilerlemesi hakkında ziraat 
vekiileti yüksek makamında da tetkikat 
yapılmaktadır. Biz de onların mütehas
sıslarından ve tetkikatından istifade 
ediyoruz. Yakın zamanda bilhassa demin 
arzettiğim kanunla mütedavil bir ser
maye ile zeytinliklerin iyi idare edil
mesi, resmiyetin ulaŞ:Clmadığı ticari 
tarzlarda bu zeytin işine bir şekil ver
meyi düşünüyoruz • 

tatan biiıierce kişi nınnma fiikranlan- (adlı Ali. Mesihpllfil' J)o!mabahçe, Si-
ıu sunan B. İiltemat ÖZdamar (.Eiki§e- nan paşa, Sultan Selim, Yeni cami, 
hir); bu vatandaşların ke~dilerinc sa- Laleli, Hırk:aişerif, Ağa camii ve bun-
rulmadan verilmiş olan böyle dü§ük bir lara benzer ufak tefek kü~ük tamirat. •• 
iç imtiyazı reddedeceklerini ve hatta Bu safha bittabi bugünkü abidelerin 
yakında protesto edeceklerini onlar na- tamamen korunma ve kayrılmasına ca-
mına bildirdiğini söyledi. Kontr.ıl işinin vab verecek mahiyette değildir. Maaha-
en mühim biı: emniyet amili oldufuna. za büdcemizin imkanı dairesinde ya-
işaret ederek bunun alfilca \fe hassasi- pılnuş mesai neticesidir. Bunların 
yetle talcib edilmesini istedi. arzu edildiği veçhiyle tamiri iç.in daha 

Olt meyda,. çok mikyasta paraya ihtiyaç vardır. 

Muğla ile Küllük arasındaki zey- Yapılan şeyler ancak kendi kilişele-
. ., rini ve benliklerini muhafaza etmek ü-

tinliklerin bakımsız olduğunu -;öyliycn 
B. Hüsnü Kitabçı, asırlık bir mim spo- zıere yaüıız ölüm halinden kurtulmak 

• için yap:lmıf 11eylerdir. Önümüzdeki 
rumuza sahne olan Ok meydanının mıı• 
hafazası. için idarenin ne gibi tedbir~ sene için 100 bin lira kadar bir tahsisat 
aldığını "sordu. konulmuştur. Büdce tasdik edildikten 

G sonra. yapılacak tasarruf ve maddeden 
eçen sene Kamutayın verdiı;i pa-

. ~ maddeye nakil suretiyle para elde edi-
&·a ıle nerelerde neler yapıldığını eoran 
B ]ecele olur• bunları da tamamiy:le abi-

. Fikri Mutlu; yap.ılac:ak i§lerin büyük 
~ datın tamiri işine sarfedeceğiz. Tuttu

olduğunu ve mümkünse gene para yar-
dı 

1 
. . ğumuz projı:am mümkün olduğu ka-

mı yapı masmı ıstedı. .. A • • 

Ek 11 • ~ . mh J • hü" 1 dar tödt abıdatmı Ve ecdat asarım Vl• 
a ıyoı:uere aid eyta anc enn • ~ . . . 

kü t• ·A----· . . l d - kaye etmekle hüJasa edılebılır. me ın ıUCLC.liıne mçın a ın.ona ıg.ım . . 
ög·r k · · M h--..:ı S 937 senesi büdcesınde nazarı dıkka-enme ıstıyen B. e nuru omer 
(Kütahy ) B k f dal Lı" • te aldığımız tamir.at geçen seneden kal-
ır.ey ol : - .. \ınleud~ çoB Öa~..J:.. ı , ır mış ve ikmal edilmemiı noksanlara de-
,. acagmı soy ı.. ~ UM1mar ın 
istekl · · 1 b • T cfı 1 vam etmekle beraber Ankarada Cena-

ennı aynen ta e ettı. aş e en sı·- t . 
Yunun t t · ld - 1 L bı Ahmed paşa, Bozöyükt4, zmıtt:, er emız o ugunu ya nız .,LJ su- . . . 
Ya di- b k 'R" · ·ı- dil Kauserıde. Kırklarelınde ve Edırnede-ger a, a ı ı çeşmenın ı ave e ı e- . ~ . . İs b ld 
rek kalitesinin bozulduğu şayialarını an- lı uç şerefelı Sultan Selım, tan u a 
lattı. İcareteyn meselesinin halfedilme- Mesih paşa. v_e Kad~rgada So~ullunu~ 
sinin çok faydah olacağını hadiselerle meşhur canusı, ttskudarda Vahde camı· 
izah etti. leri bu meyanda tamir edileceklerdir. 

Para buldukça diğer tamirTere de de
vam edeceğiz. ÇocıJJara - ,,.wı.,. 

Ama:ikayaı yaptrğr ..yahatte içt:iımd 
nı~Jerimi:ııin en Jnıvvetliferindm 

biri olan evkafı anlattığı zaman, öumm 
bü)'6k bir alaka uyandırdığım söyliyer. 
doır... •uad Umay (Kırklareli) - EV'
kafin eski devirlerde memleli:ete çok fay· 
dalı olduğunu, bugün bazı yerlerde ço .. 

cukiar için tahsi& edilen vakıflardan !:0 • 

cukJarın istifade etmediğini 9Öyledi: 
"- Genel direkt6rden çok rica ederim, 
dedi. Bu vakıfları tetkik etsinler, Ç"OCUİC· 
lan dütürunüı olan insanfann da ruhu· 
nu şadetmek için vakıfnamelerini yr-ri· 
ne getirsinler ... ,, 

TO§Jtdenıe gelince .•.. 
Taşdelenden bahsettiler. 

Taşdelen suyufıun membaında muh
ter4m sa.ylavların da söyledikleri veç
liile e11Uı iyi lwruJ~ur ve su ~ok 

, temizdir, orada hiç bir suya ilave edü
miş değildir. (Bı::a.vo sesleri) Tama
men temizdir ve bunlar sıhiye vekiTe
tinin mütead"did kimY.agerleri rarafın

dan evvela muayene edildiği gibi mu
ayyen zamanlarda da sık sık tahJil edi
lerek safiyetine tamamen iani bulun
maktayız ve bu usulde devam edeceğiz. 

Ok meydanından bahis buyurdulaT. 
Hakikaten Ok meydanı Türklüğün f s
tanbula girdiği zamanda kurulmuş ve 
türklerin inceliğini, güzel severliğini 
ve ııporculufunu gösteren bir yerdir. 
Bu meydanın ötedenbcri bir çok tarz
iarda vikaye edilmesine tarihimizde 
fahf!lmıftır. 

Fakat. maaleacf o da bir takım müda
!ıalelcr.e maruz kalmlftır. Bunların vaki 
olan müdahalelerinin kaldırılması için 
mahakim nezdinde teşebbüsatımız var
dır. Büdcemizin kudreti nisbetinde onu 
da kayırmağa çalıŞ,acağız. 

En ~ok ltıyJ~ 

. • r ş ur. una 
aıd mısallerimiz var. Bazı vilayetlerde 

Ta'4ellrn 991una gudiltlcriniı ve bu
rayı tertemia blllduklarını söyliyen 
Tupmira1 Halıkı Şiaaıi Erel Tafdcleıı 
·~ ka7118fıu Jiiyle anlattı= her nasılsa daha evvel meseli m .. 

1 
ermer 

sutun arın sıvanması vesaire gibi, acıklı 
hailer bugün de zamanında bunları ya. 

' '-Belediye mrmwıı muatatil evlla( 

da müdevvu fıCkildeki mühür.leriyl~ da 
macanayı daaapb:yarlar. Bu suretle suc:ıı 
lam elleri katiyen girmiyor. Bunu gör
düğüm İ§iıı adadaflllr.ıma arzediyorum;. 
Bacüıı tekmil kavaidi aihiyeyi haiz Te 

katiycn lmrlrulmadan içilecek bir ıu
du.r. (Bravo sesleri). 

panları hiç hoş nazarla efkarı um . 
umı-

yeye tanıtmamıştır. Böyle bir akibete 
hizmet vesilesiyle maruz kalmamak için 
müzeler idaresiyle arkı temasta bulun
muş her ne yapılacaksa beraber yapıl_ 
mıştır. Hariçten de bu iflerJe aliladar 
veya salahiyetli olan kimselerin fikirle
ri alınmıştır. Filvaki bazı ufak tefek 
§Cyler, belki en küçük hatalar da olma. 
mıf değildir. Bunların hepsinin önüne 
geçmek imkanı olmıyor. Çünkü ıerek 
vesaik ve gerek o vakitki benliklerini 
tamamen muhafaza. edebilmek için.. mal 
zeme tedarik.i, usta, amele bulunması 
bunların hepsi güçlükle yapılan işlerdi:. 
güçlükJerle çarpışıyoruz. Bizim böyle 
küçük hatalarımızı söyliyerck tenvir e
denler şükranmuzla kartılanıyor. Bu ha 
talarımızr da telafiye çalıfıyoruz. Bu. 
nunla beraber bu hususta sahibi salaJıi. 
yet bildifimiz~ memleket müzesine hiz· 
met eder diye bendeniz düşündüm. 
Saylav Bay Halil &ibi §Clbaiyetlere mü
racaat ederek bu gibi yerler birer birer 
gezilerek fikirleri ve bunlar hakkında 
uzun uzun malUmat alınmıştır.,, 

1smet Eker (Çorum) Taşdelendc ni
çin iki musluk olduğunu; eski ve yeni 
ıu arasında ne gibi ayrılıklar bulundu
ğunu sordu. 

B. Fahri Kipcr, ilii suyun da aynı 
olduiunu ve gi.tnde 60 ton su elde edil. 
diğini çocuk vakıfluını tetkilc ederek 
meydana çıkaracağını söyledi. 

Naşid Uluğ (Kütahya) TafClelen 
auları için en güzel örneğin Kıa&..ynı 
JCaı:abiaar maden aular.uwı idare tarzı 
•u.Wncfu.bı~ reatore ifjniıı aaaat iti 
eldujuaıı. buaua uyu fen heyetlerile. 
müte.huaıa olmayan zatlarla olauyau
fını söyledi 

Belerli!feler yol açarken rastlanan 
tar.ihi binalıu: karfıaında valuflar idare
ıiııin aöst.erıli&i haaaaaiyeti takdirler.le 
bydedca hatih, bu mıeaclcnin ebeıniyc
tine. ve ifiu icabına llıYillll kacarlar al
ırıa.larıw, biı çok luymctaiz bina ve tlı
nrla-uı. yılrılmuuı.a maııi elarak mem-
lekette ı..,..adıtlık hareketlerinin ıeı... 

Dr. .Mitbat Altıok (Z•npldak • 
memleket içinde belicm imar ve bayın
dırlık hareketleri karııaında bazı va
kıfların bir sefalet ve harablık malWl· 
rası teşkil ettiğini~ aeçim dairesi olan 
Safranboludan aşağı yukarı 300 ü ge
~cn dükkanın bir sefillik manzarası oJ. 
duğunu söyledi: 

''- Arbciatlar, dedi, bu manzarai 
harabiyi kökünden kaldırmak için ev. 
kaf umum müdürüne yeni bir veçhe 

vermek zaruriyetindcyi.z. BUıaenaleyh bit 
taraftan memleket yerycr yenilif e dot
ru giderken diğer taraftan harabiyc 
doğru götürmekte mani yoktur. Bu bi
naları kimilen yıksınlar. zarar yok, 
gene vakıfların ruhunu pd etmek için, 
yerlerine sinemalar, mektebler, halkev
Jeri yapsınlar; memleketi bu. bu manza
rai sefaletten ve perişaniden kurtarsın
lar. 

E11W111 ... 7'11 
B. Rüştü Bekit (Diyarllekir) - Mem· 

lekctin her kö,niııde imara çalıf!hr
ken evkaf idaresinin geri durduğunu 
iddia etmek zannederim ki pek yerinde 
olma&a gerektir. Eğer evkaf idaresini 
cumhuriyetin onuncu yılında çıkarmış 
olduğu rapor tetkik buyurulacak olur
sa &örülür ki aeçen zamanların hiç bi· 
riıüıe kıyas edilmiyecek aurette mem· 
Jeketin imarına çok çalıf!Dıtır. Evkaf 
.idaresi 10 miJyga }ira kadar para tar• 

fetmiftir. Evkafın hifmeti o kadar bü
yük ,o kadar viaidir ki daha böyle 110 

milyon lira ile de tamamen tatmin edi· 
lemez. Eviaf idaresi dün çaiııtığı gibi 
iugün çalışmaktadır ve itimad buyurun, 
daha da çok çalışacaltır. (Alkıflar) 

Bundan aonra fasıllara geçilerek ka
•uı edil'di. 

••• 
B. Cemal Allçm (Myonliara!riNll") 

- Afyonda tarihi kıymeti olan Ge.:fik 
Ahmed paşa camüniıı aslieri,e tarafın
dan bog,altdarali muhafazamu. is11edi~ 

Kiitahyada bulunduğu sıracfa SOOO 
lira irad &-etirCJl! biJ; ~: .. Gelen 
geçen. züvvue iyi bakıla. M )auta. olanlar 
iyi tedavi edile-,, ihıu:aini- göctlüiünü, 
mütevellinin sağ girenin baata. olacağı 

karanlık bir odadan. başka ~ biı ıey 
yapmadığını, bunun üzerine paııayı eli
ne alarak 18 bin liralık bir hastahane 
yaptırtmaya başladığını anlatan :S. 1s
rnail Kemal Alpsar (:Çorum) bu haıta-

Şişelerin karıştırrfıp karıştır .imama· 
ıı m.esele&.in.c gelince: Orada bugün 
evkafın takib ettiği tarz kendi ad'amla
riyle büyük damacanaları ve gafonfarı 
4oldurmak ve üzerlerine kendi mühü
rünü ioymart. B'u iaşeyi fürir or:rn 
lüyük" cfamacanalar ve garonlar ltatiym 
mağfUf değillir. Fakat lokantalarda ve 
4iğer yerfm:fc vufrufnılen- sarliyatta 
tizim mttralaftmıiz cereyan etmediği 

için &üyiii damacanafanfan küçük fi-. 
Jelere nasıl konuluyor, ne- yaprhyor, 
maffimattar değiliz. Ancak bunan için 
bir li:anun arzettik, merkezdeki büyük
damacanalardan en son sistem makimılar 

Eytam mektebJeri, ıurada burada 
hastane teşebbüsleri: Bunlar, malumu 
filiniz, mühim işlerdir. Dognıdan doğ
ruya evkaf tarafmdan ufak- pantfffla .ftae 
tahane tesisi ve idaresi müfkül olfufu 
için ve vakıfın prtJllrmın zamanın ica· 
luna pjft en mülW tandll illtifade •tfil
meıi müreccaJa Gldllğı.tc için evkaf, bu 
küçük paraları topfıyarak fstanbulda 
teveccühünüze ~k- biı- tarzda Guraba 
hastahanesi &ibi esulı teşebbüalc.ri ida
m& e11Jıeldıtdi&'. Ondan bafka, meseli 
ADllara&aavcuci v& bdJci. de. Avrupada 
en ilen ciueude sa.yılan müeııacaclcr.. 
cie.aı bici .ıaaa. aümune: haat.ahaneııine 

700 bia li.ııa. iılaür bir mua.veııct yapmıi&J 
(Bravo sesleri). İşte bu..mua.venet, mk 
ecdadmm bıralrtığı .Jrüıü9 1Ai!u pua.
larla temm e'lfilnwltriis. 

Kütahayadan vesair bir çoi yerler
den dafma sinemarar, oteffer gibf bmı 
teşef>büsfer istenmeltttcfir. Bun11ırm ~P' 
sini nazarı diffa~ atarR, Ctlil9 ftlrfin 

ilerlemesi ve Y3J3111UT içm, e11a11 valrrf 
ne ise, onun meyanına giTecekleri ve 
vakfa d'aha fazf.ı faide verecekler hangi
leri ise, onlar tercih edı1erek yaprleınfr
tadır. 

teye uğıatıldlpu aıılattı ve ıeael di
rektöriin tlikkatirıiı çekti. 

B. Ali Çetinfıaya ltür.wle 
Buadan aonra Bayındırlık. Bakan:· 

au.z. Bay Ali Çetinkaya kürsüye ıele
rek tu ıözleri söyledi: 

Tefkria lto. 64 

Eugenie 
Grandet 

Yazan: Honore de JJalzac 
Türkçeye çevfraı: !Ya.ulti B.ydar 

Eugenie, yeğenini, dağınık od«ya gir· 
mekten menederek: 

- Haydi gidi117 uyuyun, dedi 
.. ~arles çekildi ve ikisi de birib_rr.ine gü -
lumsıyerek hayırlı bir gece tenıeımısınde bu-
lundular. İkisi de aym ruyalan görerek uyu
aular ve 0 andan itibaren Cbarles, kara bah-

tım birkaç çiçek!~ bezeıuniş gönneğe başJ:arlL 
Ertesi sabah Madam Gr.mdet, kahnltt

(lan evve~ ~ yeğeni ile gezinme~e ~~ 
du. Delikanlı, adeta gönül acılarının ta dıhı-
~e inmiş ve icinde bulunduğu uçurumun_d~ • 
n:ıliğini ölçerken gelecek hayat~ıı:ı büt~n 
agır.lı:Yını hissetmiş bir bahtsız gıbı henüz 
kedC"" '; ; ,,; 

Eugeme, anasının yüzündeki enm.eyi 
görerek: 

l' aitim buprrlü lttıA 
Vakfın mdi~tiı Jiaü•ca i,zabat ft. 

ren B. hmct Eker (Çennn) biidCede 
vakıf hn 1teyftfni1r elintlc ucalr 212 
hin 1Tnt J'1l"3 balımduğunu, so.,,aJ hayır 
işlerine yaTruz 21 bin lira sarfediJdiğini 
söyledi w dedi ki: 

,._ Demelr ki ev:lraf müeuesesi ne 

''- Pe.ta telcrai ve. telefon miicase· 
ıeai JaakkuKla mlha·a büdceli müıakc· 
re oluıuukım bic sual varid olmadı. :00. 
layısiyle heyeti mıaJatcremrnizio tama

men itimadına ve qıuhabbctine Jiyik ol· 
duğunu. kabul ediyorum. Bundan dolayı 

(Lütfen sayfayı sevirini.ı:) 

var. Sizinle çok iyi dımt olduğamuz için vak
tinizi israf etmemenizi isterim. 

- Babam öğle yemeğine gelecek, dedi. 
Eug,enie'niıı hallerinde, çehresinde ve se· 

sini boğuklaştıran: acaib ta.thlrkta kendisi. ile 
yeğeni arasındaki düşüııce uygunluğunu göc-. 
mek <kabildi. İkisini biribiri ile birleştiren 

iı:ım adeti, lı>irçok l:öylü asilzadeler gibi, kö
tü şarabını içmek ve bczuk meyvalarıw ye
mekti .. 

Grandet Aııgers'den, altınlarından on 
dört bin frank almış ve cüzdanına da iradını 
alacağı güne kadar kendisine faiz getirecek 
devlet tahvillerini yerleştinniş olar.ak, saat 

- Fakat orada altın on üç baçuk frank 
ediyor. 

- Ediyor idi, deyiniz. 
-Peli ama oraya nereden altın ~ötürül-

müş ki? 
hislerdeki kuvveti belki iyice sezemeden 
ruhları hararetle izdivaç etmişti. 

Charles salonda kaldı ve t~seüriine her
kesçe saygı gösterildi. 

Üç kadının her biri kendi işleriyh uğraş.o 
tı. Grandet, verdiği sözleri unutmuş oldu
ğundan eve birçok kişiler baş vurdalar: dam 
aktarcısı, tenekeci, dıvarcı, amele, maran -
goz, ortakçılar, çiftçiler - kimi y;ı~ac:*laFI 
bazı tamirler için pazarlık etmek, k~ ~ç. 
vermek veya para almak özece - gchp gıttı -
fer. Bandan dofayı Madam Granciıd ile Eu
genie isçilerin ve köylülerin bitip tükemna: 
sözl~e cevab vermek mecburiyetiyle Na• 
non ortakçrfarm getirdikleri para veya eıy.ı-
yı mutbakta kabuf ediyordu. . .. 

Namın, bu gfüi şeylerden hangısının e:rde 
harcanıp hangisinin pa2arda sanJKa.gim 
efendisinin emretmesini beklenti. Adamca • 

beşe doğru döndü. Ayaklarına adeta su in -
miş olan atlara bakmak ve iyice din!endir -
dileten sonra yavaş yavaş. geri getirmek üze
re Cor:noiller'yi Angers'de bırakmıştı. 

- Kar.ır Angers'den geliyorum, dedi. 
Nanon mutbaktan bağırdı: 
- Dünden beri bir şey yemediniz mi'! 
-Hayır. 
Nanon çorbayı getirdi· des Grassins, aile 

henüz soirada iken müşterisinden emirlerini 
almağa geldi Grandet. yeğenini sadece gör
memişti. 

Banker:. 
- Graude.t. yemeğinizi rahat nhat ye i

niz, dedi Sonra göriisiirüz:. Nantes. icin altın 
aramlan Angers'de altm ~a? .Bel1 de ar-ya 
altın göndereceğim. 

Grandet uvab verdi: 
- Göadermcyİnİ.Jy orada ki~ rıil 1 ~ -,L. 

Grandet, alçak sesle: 
- Bu gece ben oraya gıttnn, cevaon11 

verdi. 
Banker hayretten titredi. Sonra. ikisi a • 

rasında kulaktan kulağa bir konuşma başladı 
ve bu konuşma esnasında des Gras&ins ile 
Grandet, birçok defalar, Chules'a baktılar. 
Eski fıçıcının bankere, kendisi icin yüzbin 
franklık irad almayı tembih ettigi sırada des 
Grassins gene hayretini gi.ıliyemcdi. 

Charles'a! 
- Mösyö Gı:andet, dedi. Paris'e gidiyo ... 

rum; ve şayed bana gördürecek bir işiniı 
varsa ... 

- Hic bir i im ye . Teşekkür ederim. 
- Y etcı · . !13 'a1ıa cok te ekküı etli• 

ııiız. K.end ' i n · 'e Cuill.,ı ıme Gr ndet ti 
c~nt C'lı io 'n . 1w • • ~ ·· w't 'diyor. 

ı vaı) 
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cümlenize teşekkür ederim. Hakikaten 
geçen seneye nisbetle gerek memurların 
çalışmasında ve gerekse servislerinde 
oldukça mühim ve şayam dikkat bir in
kişaf vardır. Önümüzdeki sene daha iyi 
olacağına eminim. 

Arkadaşımız Türker dün bir sual 
sormuşlardı. Posta tasarruf sandıklan 

hakkında. Hakikaten bu mühim bir iş· 
tir ve şayanı arzudur. Bunun üzerinde 
tetkikat yaptık. Fakat henüz zamanı 

gelmediğine kani olduk. Çünkü kadroyu 
tevsi etmek ve iptidai bazı masraflar 
ihtiyar etmek mecburiyeti vardır. Bina
enaleyh henüz zamanı gelmemiştir. Do
layısiyle de bu sualinize de cevab ver
miş oldum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Ordu ikramiye kanunu 
Bayındırlık Bakanımı.ım izahların

dan sonra Başkan maddeleri reye koy· 
du. Ve maddeler kabul olundu. Açık 

reyle tasvibe arzedilen Hiyihanın heyeti 
umumiyesi de kabul edildikten sonra 
general Kazım Sevüktekin (Diyarbe· 
kir) söz alarak ordu hakkındaki ikra
miye kanununu arzetmek istediğini 

soyledi. Fakat Başkan bu Hiyihamn tev· 
zii üzerinde henüz 48 saat geçmemiş ol
duğu için müstaceliyetle müzakeresi 
hakkında karar lazım olduğunu söyledi. 
Ve layiha müstaceliyetle müzakere e· 
dilerek kabul olundu. 

Ziraat bankası kanunu 
Bundan sonra Ziraat Bankası kanu

nunun kalan maddelerinin görüşillmesi
ne başlandı. 

B. Hüsnü Kitabçı (İzmir) in çiftçi
nin borçlarının affedilen faizleri hakkın· 
<.f verdiği bir takrir okunduktan sonra 
b,tc!ce encümeni mazbata muharriri B. 
Raif Karadeniz (Trabzon) söz alarak 
teklifte hükmü değiştiren bir mahiyet 
oımadrğım ve birinci madde mucibince 
taksite bağlanacak borçların bu kanu
nun meriyet tarihine kadar olan zama
na aid faizleriyle borçlarının kısmen ve
ya tamamen daha evel ödemiş olanların 
faizleri olan borçlarının af edilmiş ol
duğunu, B. Hüsnü Kitabçmın aynı hük
mü daha açık ifade ettiğini, binaena
leyh bunu kendilerinin de kabul ettik· 
lerini söyledi. Böylece, B. Hüsnü Ki
tabçı (İzmir) in takriri aynen kabul 
edildikten sonra Başkan yarım saat için 
celseyi tatil etti. 

Adliye kadrosu 
İkinci celse açıldığı zaman Adliye 

bakanı B. Şükrü Saraçoğlu kürsüye ge
lerek ruznamenin ikinci maddesindeki 
adliye kadrosuna aid bu layihanın bi
rinci maddeye alınarak müstacelen mü
zakeresini, çünkü haziranda tatbik edi
lecek olan bu kanunun bir an önce bi
tiriimcsinde fayda olduğunu söyledi. 

Adliye vekaleti merkez teşkilatiyle 
hul..uk fakültesine aid bu layiha müs
tacelen görüşülüp kabul edildikten son· 
ra Ziraat bankası kanununa devam olun
du 

Ziraat memurlarının tekaüdlükle1 i 
Ziraat memurlarının tekaüdlükleri

ne aid madde okunurken B. Mümtaz 
Ökmen 'Ankara söz alarak büdce en
cümeninin, bu memurların tekaüd re
jimlerini devlet demıryolları memurla
rının tekaüd rejimlerini esas alarak he
sapladığını, bunun doğru olmadığını, 

bu vaziyette Zıraat memurlarının ma
gdur olduklarım, bunun madelcte mu· 
vafık bulunmadığım söyledi. 

lrf emurların maaşları 
B. Mümtaz Ökmen (Ankara) Ziraat 

memurlarının maaşına da temas ederek 
şunları söyledi: 

"- Bize verilen malUmata göre Zi
raat bankasının 2000 me~uru içerisin
de merkezde mühim vazifelerde müs
tahdem ôlanlar müstesna, diğer 1800-
1900 memurun almakta olduğu maaş 

devlet memurlarının aldıkları maaşa 

nisbetle asla fazla değildir. Ve gördük
leri vazife itibarile hatta azdır.,, 

B. Mümtaz Ökmenden sonra B. Zi
ya Gevher Etili (Çanakkale) söz ala
rak B. Mümtazın dileklerine iştirak et
tiğini söyledi ve askere giden bir Zi
raat bankası memurunun askere gitti
ği zaman neden tekaüdlükten istifade 

ettirilmediğini sordu. 
B. Ziya Gevher Etiliden sonra büd

ce encümeni mazbata muharriri B. Ra
if Karadeniz {Trabzon) kürsüye gele
rek, kendisinden evel söz söyliyen ha
tiplere cevab verdi. B. Raif Karadeniz, 
Ziraat bankası memurlarile, devlet de
miryolları memurlarının tekaüd rejim
lerini niçin bir esasta topladıklarını i . 
zah etti. 

Memurların hukukunu tesbit eder· 
ken adaletin tam kendisini bulmanın ne 
kadar müşkül olduğunu tebarüz ettir • 

dikten sonra büdce encümenının bu 
müşkülatı mümkün olduğu kadar önle
mek maksadile müsavat esasını ele al
mış olduğunu, ve Ziraat bankası me
murlarının tekaüd rejimini devlet de
miryolları memurlarının tekaüd rejim
leri esasına bağlarken müsavat prensi
bine riayet etmiş olduklarını anlattı. 

B. Mümtaz Ökmen (Ankara) yeni
den söz alarak adliye encümeni ile büd
ce encümeni arasında bir görüş farkı 
olduğunu tebarüz ettirdi. B. Raif Ka
radeniz de büdce encümeninin bu hü
kümler görüşülürken takib ettiği pren
sibleri izah etti. B. Ziya Gevher Etili -
nin temas ettiği askerlik vaziyeti hak· 
kında da şunları söyledi: 

Askerlik vaziyeti 
''- Bu kanun bu defa bu bapta bir 

hüküm koymamaktadır. Bankada çalı

şan memurlar seferberlik içinde banka
dan ayrılmış ise eğer askerliklerini yap· 
mak üzere banka ile alakalarını kesmi~
lerse askerlikte geçirecekleri müddet i
çin umumi hükümlere tabi olacaklardır. 
Umumi ahkamı tetkik etmedim. Bilmi-
yorum.,, 

Adliye encümeii mazbata muharriri 
B. Mümtaz Ökmen (Ankara) yeniden 
kürsüye geldi. Ne büdce encümeninin 
formülünde ne de Adliye encümeninin 
formülünde bu memurlar askere gittik
leri zaman askerliklerinin tekaüdlük
lerine sayılacakları hakkında bir hü
küm olmadığını söyledi. Ve heyeti u
mumiyenin bu iş için bir karar verme
sini istedi. 

B. Ziya Gevher Etili de yeniden mü
taleasını tekrarladı. B. Raif Karadeni
zin müesseselerin hususiyetinden bah
settiğini ve birçok müşküller ve yorucu 
şartlar dahilinde çalışan devlet demir
yollan memurlarına verilen fazla hak
kın yerinde olduğuna dair olan sö~ıe
rini hatırlattı. Bunların yanında ziraat 
memurlarının da günün sekiz saatinde 
hesab yapmakla yorulduklarını, bu işin 
de kolay olmadığını binaenaleyh bunun 
da bir hususiyet olarak tanınması lazım 
geldiğini söyledi. 

Ziraat ban.kası kanunun encümenle
re havale edilmiş olan maddeleri daha 
bir çok mebuslarımızın söz söylemesine 
ve münakaşalara mevzu oldu. 

Polis teşkilah kanunu 
Ziraat bankası kanunundan sonra po 

lis teşkilatı kanununun müzakeresine baş 
landı. Bay Hasan Reşid Tankut (Muş) 
kürsüye gelerek bu münasebetle şun

ları söyledi. 

''- Sayın arkadaşlar, yüce huzuru
nuza çıkarılan kanun memleket emniyet 
teşkilatının bazı eksiklerini arzedecek 
ve onların telafisini istirham edecek
tir. Kanun, memleketin emniyet teşkila
tını istihdaf ediyor. Eğer içinde yaşa
makta olduğumuz bu bahtiyar devir, ya 
ni cumhuriyet devrinin developeman hı 
zını ölçebilmek kabil olsaydc bahtiyar
lığımız bizim için bir kaç misli artar• 
dı. Fakat bunu bizim dışınızdan ve bir 
yabancı göziyle mütalea edenler bu in
kilabın azameti karşısında büyük bir 
hayranlık duyuyorlıar. B i r m e m· 
1 e k e t i n inkişafı bu k a d a r 
hızlı yururse onun i s t i n a t 
ettiği emniyet teşkilatı da beraber ola
rak inkişaf etmesi ve kuvvetlenmesi 
zaruridir. Hükümet bu vaziyeti takdir 
etmiş ve kanunun eksikliğini tamamla· 
yıcr bir şekilde huzurunuza getirmekle 
en büyük vazifesini ifa etmiştir.,, 

Hatib bundan sonra emniyete memur 
olan bir zatın bizim huzurumuzu, temin 
etmek için ne kadar biiyük fedakarlık
lara katlandığım, emniyet unsurlarının 
her bakımdan düşünülmesi lazımgeldi· 
ğini, onlara bazı hadiselerde mükafat
lar kabul etmek muvafık olacağım söy
ledi ve şunları ilave etti: 

"- Arkadaşlar, eskiden müdevver 
birçok binalar içinde bulunan polisleri
miz, ben içlerinde bahtiyar bir ömür 
sürmüş eski bir emniyet memuru ola
rak arzediyoruın, o memurları fizik se· 
faletine maruz gördüm. Şimdi dahi bu 
binaların birçoğunda aynı hal ve aynı 
vaziyet vardır. Bu kanunu tetkik buyu
rurken bu maddeye de dikkat etmenizi 
ve binalarının kabil olduğu kadar insan 
barındıran ve sıhati ihlal etmez bir ha
le sokulmasını rica ediyorum.,, 

lstamat ôzdwnanın sözleri 
Bay Hasan Reşid Tankut'tan sonra 

B. İstemat Özdamar (Eskişehir) söz a
larak bugün Kamutaya sunulan bu layi
hanın taşıdığı yüksek ehemiyeti, bütün 
memleketin h ukuk ve emniyetini koru
yan polislerimize müreffeh bir hayat 
t emin edilmesindeki zarureti anlattı ve : 

"- B undan dolayı, dedi, bu kürsü• 

ULUS 

Iskin 
KaıJunu 
Değişen madde 1er hak
kında talimatname çıil:tı 

iskan kanununun bazı maddelt:rini 
değiştiren kanunun tatbik şeklini göste
rir talimatname bakanlar heyetince ka
bul edilmiştir. Talimatnamenin ihtiva 
ettiği esaslara göre muhacirlerin iskan 
genel direktörlüğü emrine terketmek 
üzere beraberlerinde getirecekleri keres· 
teler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca tesbit ve ilan olunacak evsaf ve 
ebad'da ve mamul bir halde bulunacak 
ve muayyen bir nisbet dahilinde getiri· 
lecektir. Muhacirler beraberlerinde ge
tirdikleri keresteleri iskan emrine ve-
rih vermemekte serbest olacaklardır. 
İskan emrine vermedikleri takdirde bu 
kerestelerın giimrük resmini verecek-
ler ve hükümetçe yapılan nakil masraf
larım da ödemeğe mecbur tutulacaklar
dır. Muhacirler getirecekleri keresteler 
için mahalli konsolosluklarımızdan bi
rer beyanname alacaklar ve konsolos· 
luklarımızda tanzim olunacak menşe :şe· " 
hadetnamesine, her karametre kereste· 
nin çıkım iskelesindeki o günün rayic; 
fiatı Jüzerinden kereste fiatları dercolu
nacak ayrıca muhacirlerin iskelede ke
reste sahibleri tarafından ödenen hama· 
liye, gümrük iskele resmi gibi yapılma· 
sı zaruri masraflarla tahmil masrafları 
da yazılacaktır. Gümrük ve iskele res· 
mi gibi ecnebi memleket resmi makam
larına edenmiş olan paralar için konso
losluklarımız resmi makbuzu istiye
ceklerdir. Kerestelerin paralan konso· 
losluklarımızca menşe şehadetnameleri· 
ne yazılan ve yapılan masraflar ayrı ay· 
n gösterilen ve türk lirası tutarı da işa
ret olunan mikdar üzerinden "erilecek
tir. Bu kerestelerin çıkım iskelelerinden 
Türkiyeye ilk girim iskelesine kadar o
lan nakliye ve tahliye masrafı hükümet-
çe ödenmemiş ise bu nakliye ve tahliye 
masrafları da maliyet fiatı ile birlikte 
muhacırlere ödenecektir. Keresteler Tür· 
kiyeye girim kapılarında istenilen ev-
saf ta olup olmadıkları muayene edile· 
rek makbuz mukabilinde teslim alına
caktır. Kereste paraları, kerestelerin 
teslim alınmasını mütcakib derhal öde-

necektir. 

Tetkikleri bitirilen 
vilayet büdce 

projeleri 
İç Bankanlık Tokat, Samsun, Ordu, 

Çankırı, Burdur, Muğla, Manisa, Kü
tahya, Afyon, Edirne ve Kırklareli vi
layetleri 1937 büdce projelerinin tctki· 
kini bitirmiştir. Büdce projeleri yük
sek tasdika arzedilmek üzere dün Baş
bakanlığa verilmiştir. 

1 KOÇOK JÇ HABERLER 1 
X Kuzu derisi piyasası - İki gün· 

denberi 1 s t a n b u 1 a kuzu derisi 
gelmeğe başlamış ve piyasa açılmıştır. 
Fiatlar 130 - 200 kuruş arasındadır. 

X İnhisarlar kadrosu - İstanbul in
hisarlar idaresinin kadrosu vekaletçe 
tasdik olunmak üzere Ankaraya gönde

rilmiştir. 
X lstiklal caddesi - Beyoğlunda İs-

tiklal caddesi, tünelden Taksim meyda· 
nına kadar asfalt yapılacaktır. 

X Kadıköyünde bina tahriri - İs
tanbulun Kadıköy kazasında yapılan 
genel bina tahriri bitmiştir. Finans Ba
kanlığı 1937 finans yılından itibaren 
bu kazadaki bina vergilerini tesbit edi
len yeni iradlar üzerinden alacaktır. 

den bu kanunu teklif eden sevgili İnö
nü hükümetine ve onun değerli kavra
yışlı, uzağı gören ve vaktinde bütün 
tedbirleri alarak ciddiyetle tatbikine ge
çen İç Bakanı sayın Şükrü Kaya arka
daşmuza içten şükranlarımı sunmayı 

borç bilirim. 
Bundan sonra hatib cumhuriyet hü

kümetinin çok yorulan polislere de ni
hayet bu kanunla emeklerinin karşılığım 
vereceğini söyliyerek sözlerini bitirdi. 

Cumhur riyaseti bandosu açı 
ha va konserlerine başlıyor 

Cumhur riyaseti band-0su 

Her sene olduğu gibi hu sene de 
Cumhur Ri}'aseti bandosu Şef İhsan 

Künçer'in idaresinde açıkhava konserle
rine başlıyacaktır. 

Bando her hafta salı, çarşamba, cu
ma günleri Büyük Millet Meclisi bah
çesinde konserlerine devam edecektir. 

İlk konser mayısın 28 inci cuma gü-

nü verilecektir. 

Program şudur: 

1 - J. Avelanea Marş Ruveyal H 

sar, 2 - J. Mayan, dans Fet Ekzeti 

3 - V. Wallace Uvertür Maritana, 4 

F. Pepy, Süvit Oryantal No. 1, 2 ,3, 4 

5 - R. Wagner, marş Lehengrin. 

ün Balkan 
an anlına dair 
ikinci mesajları 

•• ur ta 

(Başı ı. inci sayfada) 

surette birbirine bağlıyan sıkı dostlu
ğun yeni ve mutantan birer tezahürü
nü görmektedir. 

Gazeteler Atatürkün tele~on mesaj
ları hakkında diyorlar ki: 

''Cumhur Reisı Atatürkün, müttefik 
Balkan devletleri sınırlarının bir tek 
sınır teşkil ettiği hakkındaki sözleri e
len milletini ziyadesiyle sevindirmiştir. 
Bu sözler, dört müttefik devlet arasn
daki münasebetlerde mühim bir mer
haleyi kaydetmektedir. Bu merhale müt
tefik balkan devletlerinin teşkil ett;gi 

grupun dinamizmini ziyadeleştire:ek 

ve Balkan sulhu için daimi ve sarsıı •• .az 

bir temel kuracaktır.,, 

Katimerini diyor ki: 

"Bu, bir asker sesi idi ve buna Yu. 
nanistan tarafından bir asker sesi 5u 
cevabı vermiştir: tamamiyle ve Llaıma 
mutabıkız. Bu umde altında iki men.le. 
ket güzel sulh yolu üzerinde ileıliye
ceklerdir. Ve dört Balkan devletinin 
aynı cümleleri tekrar edebileceklerini 
hakikati izam etmeksizin söyliyebil • 
mekliğimiz ne kadar mesud bir hadise-

dir.,, 
İki başbakan arasında teati edilen 

nutuklardan bahseden gazeteler diy':>r

lar ki: 
"Bu nutuklar, tarihi rollerinden şu

urlu bulunan ve kendilerine ve kuvvet
lerine güveni olan türk - elen dostluğu
nun miısbet, daimi, samimi ve vakur ma_ 
hiyetinı açıkça gcistermektedir. Bu res
mi nutuklar, gerek komşu memleketler
de gerek bütün Avrupada geniş yankı
lar yapacaktır. Zira bunlar, iki devlet 
ve iki milletin, Balkan antantının esas 
unsurunu te~kil eden grupunun Balkan 

antantı çerçevesi içinde ,toprak bütün
lüklerini muhafaza ve Balkan sulhunu 
takviye için iş birliklerinde devam et
mek ve tek bir cephe teşkil eylemek hu
susundaki kati: azimlerini açıkça gös

termektedir.,, 
'Gazeteler, türk başbakanı İsmet İnö· 

nünün, Majeste kıral ikinci George ile 
başbakan B. Metaksasm eseri ve türk . 
elen işbirliğine yaptıkları yardım hak
kındaki sözlerini de bilhassa tebarüz 

ettirmektedir. 

Atatürkün mesajları ve 
Deyli T elegraf 

Londra, 29 {A.A.) - Royter bildiri· 

yon 
Atatürkün Balkan paktı azası dev

letlere dokunmaktan hazer edilmesi 
hakkında ihtarından baRseden Daily 
Telegraf gazetesinin diplomatik mu
harriri ezcümle diyor ki: 

........................................... 
i RADYO ~ . . . . .......................................... 

ANKARA: Öğle neşriyatı: 
12.30-12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 

12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 13.15.13.30 Dahili ve harici 
haberler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30-18.45 
Muhtelif plfil< neşriyatı. 18.45 - 19.00 
İngilizce ders: (Azime İpek). 19.00 ~ 
19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları) 19.30 • 
19.45 Saat ayarı ve arabça neşriyat. 

19.45 • 20.15 türk musikisi ve halk şar
kıları (Ferid Tan ve arkadaşları) 

20.15 - 20.30 Konferans: (Parazitoloğ 

Nevzad). 20.30 • 21.0z Saksofon solo: 
(Nihad Esengin) piyanist Marsel re
fakatleriyJe. 21.00 - 21.15 ajans haber· 
leri. 21.15 • 21.55 Stüdyo salon orkest
rası. 21.55 - 22.00 Yarınki program ve 

İstikıaJ marşı 

Bay Hilmi Malik'in 
E se r le r i 

1 - Çocuk ruhu ve terbiyesi 
(Kalmadı) 

2 • Demokrasi mefhumu ve 
mücrimlerimiz (Kalmadı) 

3 - Annelerin kızlarına 
öğütleri, 

4 - lnkılab yolunda, 
5 . Türkiyede suçlu çocuk, 
6 - Türkiyede sinema ve 

tesirleri, 
7 - Y aradıcı küçük insan, 
8 - Revolutionary Türkey 

(lngilizce) 
YENİ kitabları: 

Arilerin sosyal dirimi 
(M. Meterlink'ten) 

Stamped as Criminal 
(lngilizce) 

Akba ve Haşet kitabcılarında 
hulunw 

Emir Abdullah 
lstanbul'a geliyor 

Kale, 27 (A.A.) - Londradan gel
mekte olan kıral Emir Abdullah bu
raya geln1iş İstanbula doğru yoluna 
devam etmiştir. 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Salah Demirel 
Dahili, sari hastalıklar, 

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

Başkan, polis kanununun heyeti u· 
mumiyesi hakkında birçok arkadaşların 
söz aldıklanru fakat vaktin geçmiş ol· 
duğunu söyliyerek celseye nihayet ver· 

di. 
Kamutay bugün saat 14 de toplana

rak büdce müzakerelerine devam ede· 
cektir. 

"Bu son inkişafı bu devletlerin her-

i hangi bir dış politikaya mevzu teşkil 

J 
etmemek hususundaki kuvvetli azimle

rini göstermektedir, 

sında. 
Muayene saatleri: 12-14 16-19 
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! Ekonomi bakanımız Kamutayda şimdiye kadar! 

l._·-·-·-·-·-·-·r._~e.~!~~-·!~-·l~P.!!!!~~.~-·~!~~-·!~.!.~!!._~~!~!_!.~.-·-·-·-·-·-·-' 
Ekonomi Bakanı B. Celil iıa· Onların yanhş yapnğ> ;ıJe<don mütevcl· --u ,.,v - u ----- - Ed Banka d=ediHyor. Ed Bank ta teı 

yar ekonomi büdcesinin konuşul- Iid biltün mesuliyet benim sırtımdadır. B c 1A1 8 ' •• h• kilatını yaparak işletiyor. ması sırasında aşağıya aynen koy· y.,;yet böyle olunca beni, icabmda • e a ayar ın mu ım duğumuz şu mühUn nutku söyle- mesuliyetten ıay•r.ıeak bir murekabeyi M. T. A. nın çalqmalar• miştir: benim istemekliğim de gayet tabii olur. tk d 1 Bu krsa mukaddemeden sonra, be-

- Fransa'da ihtilôli kebir esnas•nda, Ve ben şiddotli bir murakabenin en ha· nu un an arı-a ar raberce M. T. A. mesaisini hula eten 

milli mecliste hararetle mi\zakere yap<- rareıli tar.ıftanyttn· Fakat bu murakabe, '"(' g<hdcn geçirelim: lırken, veto hakkını canlı bı'r nesne far* resıni dairelerin bünyesinde bulunan E .h . d 7 50 1 - JEOJ ... OJİK 1ST1KŞAFLA-R·. 
1 

• rganide, 1938 senesi nı ayetın e • O - 10.000 ton saf bakır 
zeden bir mebus, boğal•m . ., diye bağ"· dO'. sdo formalite dolu şekli~de o~- ;stihsaline başhyacağız. YANI: ouş. Bunu hepinfa hahrlaıo•mz. mah, dca<'i veya endüstriyel '; teşe ." • Vapur, liman ,iskele, nakliye, hamaliye b;r küldür. Bir kül olarak Muayyen mmtakalann gezil e.i, 

Saym arkadaşlanmm söderini. bÜ· kühin can noktaS< olan insiyati ve sU· bir pi;;,;, b;r prens;p, bir hedef dahil!nde tedvir edilmek ve derpi~ aminin taranmaS<. jeolojik donelerin 

tu

-n dı"kkatı·mıe dı"nledı"m. Kendı·lerini ratli karar, ve her işin bünyesindeki hu- d . b' . 1· ~ h 'd' . toplanması, 3· eolo1·ik haritanın tan ımı· · · e ilmek İcab eder. Jyice ır şanbye. c ıger cep esı ır. 

boyle dı·nıemek, hem ~detı·m, hem de susiyetler ve icablara uygunluk gibı ış A k •• h . lek . t.h ı . .. kab ve buna nazaran bir takım 1'eol0Jik ıbti. • d • nca muayyen şera>b aız mem et IS t sa.atım mura e ede-
vazifemdir. Çok tatl< ve gü.cl konuş- tekni~i icablarm• kavrayan bir tarz a biliriz: mallerinjstidlali, bakir sahalann ke !i 

tutar. Şu kadar kı·, kendı"len'ne cevab yapılmalıdır. Kısaca teknik murakabe... B . . . I k 1 I lt ·· ··k ta 'f l · .. . d tesadüf edilen maden eınmarelerınin d - • ugtln ıçm yapı aca şey mem e <e e gumru rı e erı uzerın c 
verirken, ben de "ancak" veya "yalmz., Bu;:iin diğer devletler de buna ogru büyük hassasiyet göstermek. memlekette kunılmasuu ve inkişaf muayenesi bunfardan (intcrmant) ola-
kelimelerin; boğabil.cydim. Bu kelime· gitmişler midir, gitm«nişler midir? Bu etmesini ;5tediğimiz endüstriyi rahnedar etmiyccek fakat müsteh· bilecekledn cl<emmiyet derecelerine gö· 
!er, vekiller için, ve s;zin huzurunuzda mcozuubahs oluyor. Bend<niz vekôle- Hki de ezmiyecek bir vergi vaziyeti tesis etmektir. re tnomfi, vclhasd memleketin jeolojik 
ccvab ve<mek mecburiyetinde olanlar timde bir dosya vüc0da getirdim. Avru- • lhracabmmn ald•ğı hız devan> etmektedir. ve madeniyat bak•mmdan Uml ve si tc· 
için, sfaleri tamamen tatmine imkin bu· pa devletlerin;n ve hatti Amerikanm • Birçok müstehlik memleketle lüks saydan maddeleri imkin nisbe· matik bk su,.tte envantere ' bi tutul· 

l 
Divanı Muhasebata aid usulleri ve ay· d ması. laruam.ş olmak teessürü içinde b•ş am<§ tinde almamak milli politika halinde ir. 

bir veto ı·fadesı· o,uyor. (Gülüşmeler) nı zamanda devlet sermayesiyle teşek- • K . . . "h t ek k 1 b l 2 - ARAMA 
'J i .. 

1 

. t ontenJan sıstemıne nı aye nenn ararım a mış u unuyoruz. LlYATI: YANİ: 
ve İHZAR AME-

kül eden ticar muessese en ne sure • H Fakat, muhterem arkadaşlarım, şuna Hazırladt•ım» projeyi Vekiller eyetine arzedeceğiz. 
1-: b le idare ve kontrol ettiklerine aid olan b sureti katiyede emin olabHirler • ., u· • Ana prensib;miz şudur: Gümriiğü verildikten sonra Türkiyeye it· 

. · • kan~nları, nizamnameleri ve usulleri ak 
rada söylenen sözler, ister benun ,.,,n hal edilmiyecek eşya b.rakmam . aoı, ister hoşa gider tarzda olsun, bun· toplattık. Bir kül halindedir. Bize Fran- • Tetkiklerin neticesi şudur: 
lan veka!etim ;steriyle daimi a\Skaları· say• misal geticcrek, denildi ki bunlar· 1 - Muayyen bazı maddelerin gümrük resm;ni biraz daha yük· 

~ dan ricat ediliyor, kül halinde Divanı nın bir tezahürü olarak alıyorum. selbhek, 
h 

Muhasebatın murakabesi ikame edili· d k 
Ve bundan dolayı istisnasız ep- 2 - Diğer bir kısmını in irıne , 
sine teşekkürü vazife sayryorom. Bu yor. Bugünkü matümabma. benim gö- 3 • Milli istihsalin korunması balummdan icabmda tedbir alacal< 

hislerle, sOz alm•Ş arkadaşların cümles;. rüşüme ve tet!n'katnna ve nihayet bizim hususi bir mekanizm• vücutla getirmek. 

ne minnet ve şnkıanlanm• alenen ifade ::::!t:e:~~:n;;.:ı;~~~ied~';!!:~ - - _,.. - •"*- - - • 
ederim. Burada söylenmiş sözler, uçup b.. ferdi olarak bu hatıralardan ziyade ha- maddenin tefsire tahammülu yoktur. 

· aksidir ve böyle olması da gayet ta n-

g
itmiyor. Bir :kai!ıdı imza ederek, bır d' 1 · 1 - M.. kk t b'" d f 1 - . k dir. Çünkü her tarafta devletçiliğe doğ· "'en ve realiteleri nama a maga mee ,uşt ab a nye meynnm a as • t ta· 

vazifeyi yaparken, bir kararı verır en, B- ·· b buruz. Verilmiş yüksek vazifeleri dü- biatıyle mevcuttur. 

bu sahneler kulaklarımızdadır. Demek ru bir istikamet alınmaktadır. utun e-şeriyet gerek milli tahaffuz noktasından şünmeğe ve yapmağa mecburuz. 
gerek tesadüm eden menfaatlan telif Bunları birleştirdiğim zaman, sakızlı 
bakrmından, devletin murakabe ve na· Ohannes efendinin tesiri sönüp gidiyor. 

oluyor ki, sizin burada millet namına 
sôyledi5iniz sözler, acı da olsa tatlı da 

b - • 
olsa bizim için münebbih ve murşıt ro-
lün~ ifa ederek memleket için faydalı 
neticeler vermektedir. 

Vakit çok gestl· Bittabi yo:uldunu~. 
Benim de yorulduğumu tah.~n edersı
niz ve görüyorsunuz da.. J{ısa olmak 

. d kl rı suallere şartıyle hatiblerin sor u a . ' 
• k' . cevab vermek ıs· 
.en ıtlere birer bırer . . or-
tiyeceğim Ve bu meyanda, sızı Y d 

· . . 1 hakkın a 
mazsam vekaletımın o mese e 
takib ettiği ana yolu da ınecvuuzb~S 
edeceğim. (Hay hay, dinleriz seslerı). 

Mali mürakabe . . 
lktisad Vck8letinin vücuda getırdı-

ği ticari ve sınai mahiyette te.şek~iil~e: 
rin mali murakabcsinden bahsedıJdı ' 
hu benim için olduğu kadar, teknik ve 
parti hükümeti bakımından da çok esas· 
İı bir noktadır, çok mühim bir prensip· 
tir. Denildi ki: vücuda getinlen mües· 

. b •-"illen"nde ittirat 
seselerın muraka e şeıu 
yoktur. Birisi bir türlüdür, diğeri başka 
türlü. Bunlar doğrudur. Fakat. b~yle y~
pılmış olmaları, işin ve prensıpın ~abıı 
b

- lursyonu neticesidir. Meseleyı hu-
ır evo d bil" • , 

d 
··ylece de poze e e ınm. 

zurunuz a. şo .. 1 d mali 
Devlet sermayesiyle teşekkü e en .. 

. . "Muhasebat mura-
müesseselerın Dıvanı d d -·1 . . 1 ı~zrm mı rr, egı 
kabesıne tabı o ması .. • 
midir. Divanı Muhasebat ınurakabesıne 
tabi olmalı denildiği takdirde bu mura; 

. d "b t olmalıdır· 
kabenin şeklı ne en 1 are •..... 

B b 
.. bütün dünyada duşunulen 

u, ugun H .. . . h ı· d dir epımız 
ve ışlenen bır dava a 111 e • . 
biliriz, yakın zamana kadar, devletle:.ın 
bünyesinde iktısadi ve sınai tcşe~l · d" B gun 
ver bulmaz nazariyesi hakiıtı 1

' u 
* d v • • ve bilhas· 
bu görüs tamamen egışınış - · • •· pren-
sa bizde devletçilik prensıpı, re)lm .. 
sipi olduğu için, bu kabil teşekkull:r 
kanun ve nazariye bakuJtından oldugu 
k<1dar milli ekonooıi icablan bakımın· . . -
dan da birinci derecede hayatıyet ve e 

• 1 .. ve vazi· 
hemiyet almıştır. Devlctın ro u 
fd~ri bakımından, bütün dünyanın da
hil olduğu politika da budur. Bir yan· 
bşlığa mahal .kalmamak için şunu der
hal ilave edeyim ki, İktısad Vekaleti bu 
milli ve beynelmilel vaziyeti ileri. süre:: 
ken vücuda getirdiği veya getırecegı 
miiesseselerde murakabe olmasın iddia· 
smda değildir. En şiddetli bir muraka· 
benin mevcudiyetini, herkesten önce 
şahsen ben arzu ederim. Böyle bir ar· 
zuyu tahakkuk ettirmekte şahsi menfa· 
atim de vardır. Çünkü, ben şahsen ça
lrşıyorum. Tayin ettiğim, salahiyet ver· 
diğim arkarlaslan istihdam ediyorum. 

zımlığmı zaruri görüyor. Fransa 1933 Partimin programında şu direktif 

.ııe bir kanun çıkardı deniyor, ben sade· vardır: 
ce şöyle cevab. veriyorum: 1933 Fran
sas1 iJe 1937 Fransası arasında asrrlar 
kauar ekonomı"K zihniyet farkı vardır. 
Sadece zihniyet değil icraat itibariye de 
mühim farklar vardır. Bizim çoktanbe
ri devletçe yaptıi:'lmız tesisatı, kurduğu· 
mu:t mücssesatı, onlar daha yeni etati
ze etmeğe başlamışlardır, Fransa· da böy
le olduğu gibi, liberal rejimin beşiği o
lan lngiltere'de dahi, devletin kurduğu 
sınli, ticari, mali müesseseler, her biri
ne aid hususi kanunlarda tasrih edilmiş 
bün)'e ve hususiyetlerine uygun şekil
lerde murakabe edilir. Almanya'dan, A
men'lca'dan da misalJer verebilirim. 

Mali mürakabe ü:ıerinde hgsıuuiyet 
Mali .ınürakabe iizerindeki hassasi

yete ben de iştirak ederim. Fakat res.. 
ıni olsun, hususi olsun medeni her te
şekkülün bünyesinde bu mürakabe ana 
unsur olarak mevcuttur. Teşekkül etmiş 
bir çok mali, ticari, sınai müesseseler 
vardır, bir kısmr cihanşumul bir ehem
miyet ve faalıyet sahasına maliktir. Bun 
lar, şu veya bu şekilde resmi müraka
beye tabi tutulmadığından dolayı sui is
timal tehliklerine maruzdur. Eğer böyle 
olsaydı, olabilseydi, bugün bunlardan 
hiç birisinin vücud bulmaması ve yaşıya· 
maması Uizımdı. Halbuki muntazam iş
liyorlar. Onların tekniğine göre müra· 
kabe bizatihi ana bünyesinde, nna un
sur olarak mevcud ve otomatikman ı~Ic-
mektedir. 

Biz, bize benzeriz. 
Benim de istediğim budur. Başka 

memleke~lerde şöyleymiş diğer memle· 
ketlerde böyleymiş. Bunları döküman· 
tasyon ve başka memleketlerin tec· 
rübelerinden istifade için otomatikman 
ben de takib ediyorum. Ve istediğiniz 
kadar ve her cepheden bu mevzu iize
rinde konuşabilecek vaziyetteyim. Fa
kat bütün bunlardan sarfınazar, ''En bü

yüğümüz.,ün dediği gibi: "bi~ ~~iz~ ~~
zeriz.,. Ve bizim bize benzedıgınuzı fı. 
ten göstermek için de elimizde bir ayna 
vardır: o da büyük partimizin progra
mıdır. Bir rejimden diğer bir rejime 

geçmiş bulunuyoruz, ben dahi, zam:ın 
zaman. kendimi yokladığım ı:aman lbıl
mem hangi tarihte çıkınış Sakızlı O 
hannes efedinin ilmi serveti milletinin 
tesirlerini duyuyorum. Mütemadi evo
lüsyon içinde yaşayan bir cemiyetin 

Kapitalinin çogu veya tamamı devle 

tin olan endüstriyel kurumların finan
sal kontrollarz tecimcl olan özlükleri 
gereğine uygun urette duzenlenecck· 
tir. Rasyonel çalışmaya önem verece-

ğiz . ., 
Bu esasJar dahilinde müra!.-abc e-

saslarmı tetkik ve tesbit etmek üzere-

yiz. 

Maden işlerinde huıusi sermaye 
MADEN İŞLERİNDE HUSUSİ 

SERMAYEYE PAY VERİLMESİ 
ve ASFALT VAZİYETİ MEVZUU· 

BAHİS EDİLDİ. 
Maden işlerinde hususi sermayenin 

rolü ne olduğunu ve bundan sonra :ne 
olacağını partimizin büyük kongresin· 
de iktisat vekiletinin bir noktai naı:a
rı olarak arzetmiştim. Orada itiraz ~a
ki <ılmadıgına göre kabul edildigini far. 
zetmekte im. Memleketimizde maden
lerimiz i in hususi sermayeye pay ver
mek fikri tatbikatta uzun zaman. mem
leket menfaatlerine, milli e onomi icab
larına muhalif bir pekül syon mevı:uu 
halinde tecelli etmiştir. nu gün dahi 
Türkiyede maden faaliyeti ba lıyah a. 
sırlar olduğu halde teknik \:C sermaye 

kifayetiyle işliyen ancak bir iki mües
sese g termek knbi1dir. Demek olu or
ki bu us sermayenin maden işletme 

bakımınd n kap itesi çok zniftir. Ve 
Türkiye maden serveti her bakımdan 

devletc'liğin en tabii ve en zaruri oldu
ğu kadar en büyük ve enmühim de olan 
bir faaliyet mevzuudur. Bu benim hususi 
prensib ve kanaatimdir. Bilaistisna ma
denleri devlet eline alalım. ve bütün 
mevzuatımızı ona göre düzeltelim demek 
olmadığını da jJaveye hacet yoktur. 

Aılolt mueleıi 
Asfalt meselesine gelince: 1926 se

ne&inde çıkarılan petrol kanununun bi
rinci maddesi şöyledir: 

(Türkiye hududu dahilindeki bil· 
cümle arazide bitüm ve petrol ve müşte 
katı tabiiyesi maddelerinin tahriri ve ış· 
letilmesi hakkı maadiı: bıklcmdaki kı. 
aunı tabi olmak §artiyle hükümett! ve-

rilmiştir.) 
Sayın arkadaşımu: da bu madde bük 

milnü mavzuubahis ediyor. Biz bu mad
de üzerinde daha evvelce :mütehassıs 
arkadaşlarımla beraber durmuttuk. Bu 

Bunu mütehassıslar bu suretle ifade 
etmektedir. Ancak yeni bir maddei kanu
niye ile meselenin halli mumkun fakat 
asfalt, eynı zamanda petrol nisbetine 
ve madenin buyükhiğüne göre petrol 
istihsatatında da kullanılan bir maden 

oldugu için vaziyeti bu noktadan <iğ
renmek icab etti. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitiı-
sünun, asfalt madenleri ı.izerindc yap
tıgl tetkıkat gösteriyor ki. nıaHlm olan
lar, petrol bakımından kabili istifade 
d ,ildir. Çiınkü Asfalttan petrol istih
sal edebilmek için terkibatında %8-10 
nisbetindc petrolun bulunması icab eder. 

Ve hacim itibariyle .'de asga
ri bir zenginlikte olması lazım gelir. 
Gerek kemiyet ve gerek kayfiyeti nok. 
san oldugu takdirde bunu petrol müştak. 
katından ayırarak yollar ve sairede kul
lanılması imkfinı hasıl olacaktır. Bunu 
ya1unda bir tayiha halinde Meclisi Ali
ye takdim edeceğiz. 

Madenlerimiz 
Maden mevzuuna girmişken arzu 

edennisiniz ki size şimdiye kadar ma
denlerimiz hakkında yaptığımız ve va
sıl olduğumuz tetkikat neticelerini hu

lfisatan arzedeyim. (Teşekkür ederiz 

dinleriz sesleri) 
'lemleketimizde mevcut maden ser-

vetlerimiz, devlet n:>ktai nazanndan 

husu i bir istik r ve jeolojik tetkik mev 

zuu ittihaz edilmemişti. O zamana ka

dar heı kes, görd · ğiı bir maden tczahiı
rü ıçin hükumete müracaat eder, ruh· 

satname alır, imtiyaz alır ve umumiy
yetle satacak bir adam arar beklerdi. 
Devlet bu işlerde, ancak noterlik yapar

dı. Bazı madenler vardır ki aleyhinde 

rapor verilmiş, fakat aynı madenin le

hinde de çok mükemmel rapor alınmış.. 
trr. Dcme'k oluyor ki, bizim madenleri
miz ancak hususi menfaatler zaviyesin-

den tetkike 1abi idi. Daima ecnebi grup

lara karşı spekülatif bir sat1ş mevzuu 
olarak ele almıyor. Devlet bakımından 
bu çok şaşırtıcı akıl enniyecek bir iş 
oluyordu. Bundan aoıayı memleketin ma 

den servetlerini birer birer anlamak için 
biliyorsunuz ki tasvib ve kararınızla bir 

maden tetkik ve arama enı;titüsü vücuda 

getirdik ve adma kısaca M. T. A. dedik 

M. T. A. nm yaptığı tetkik ve :aramalar 
neticesinde iştctmeğc ulih olduğu ka-

naatına vardığı madenler, hemen rasyo
nel ve teknik şekilde itletilmek üzere 

Bir madenin işletmeye konul bil
mesinden evvel asgari bir ton J mıkda
rının zahire çıkarılması ve cevher ev
safının (echantillonnage) suretiyle ta
yini için yapılması zaruri olan ve tı..nel 
galeri, kuyu, sondaj gibi bir tak1m ı za. 
ri madencilik amelıyatının ıcrası. 

3 - FENNİ TETKİK ve TECRÜ

BELER: 
Aranılan madenlerdeki cevherlerin 

veya memlekette mevcud madenlcrimi
zın tecrübesiyle tatbik edilecek kıymet 
lendirrne usullerini tasbit etmek ve ku· 
rulacak işletmelerin avan projeleı inı tan 
zim eylemek uzere, enstitünun merkez 
lııboratuvarlarında ve etüd biırolarında 
cereyan eden faaliyet. 

Şimdi, gere'k petrol, gerekse maden 
kısımlarındaki faaliyetin vaziyetini i. 

zah edelim. 

I Petrol iıleri 
A) ARAMA veya İHZAR AMELİ· 

YATl: 
1 - ŞARK SONDAJLARI: Ilas

birindeki ilk ıondajlarımu:, musait 
addedilen kalker tabakalı ıteviyesini 
1300 metrede bulmuştu. Ancak bura· 
da yalnız kurumuş petrol emmaresine 
tesedüf edilebildiğinden, sondaj maki
nası daha imale Hernis mevkiine ~eki
lerek ikinci sondaja başlandı. Bu son
daj işe kalker seviyesini 350 metre rad
delerinde bulmuştur. ve buradan kuvvet 
licc hava gazı fışkırdığı gibi, 100 metre 
kadar bir kalınlıkta, sonda, hep petrol 
kokan ve mesamatı petrolle( imprcgne) 
olan tabakalı kesmiştir. Kuyu, halen 
500 kiısur metre derinliktedir. Bu son
dajı da 1000 metreden fazlaya indirmek 

tasa .. •vurundayız. 
İkinci buyük ondajımı da tesaduf 

edilen bu müsbct emmareler, jeolojik 
nazariyelcrimizi tekit ettikten başka, bu 

mıntaka hakkında beslenilen umidleri
mizi kuvvetlendirmi tir. Sebat etmek 
zarud görulmektedir. Binaenaleyh. ce. 

nup mıntakasmın jeolojik bakundan 
en miıuit şartlarını gosteren mulıtelif 
stnıktürlerin sırasiylc ve birer birer 

sondalanması crekecektir. 
2 - M ÜREFTE SONDAJLARI ı 

Şimdiye kadar kımlan altl kuyudan i
kisinde kuvvetli hava ga ına tesadüf 
edHmiştir. Bitjnden de su ile karışık 
hafif miktarda petrol gelmi tir. Halen 
yedinci kuyuya ba lanılmı rr. Bu ku
yunun netice1>İne gore, Müreftc'de son
dajlara daha devam edilip edilmeyece. 
ği hususunda bir karar verilecektir. 

3 - ADANA JEOFJZIK TARA· 
MALARI: Adan.ada evveke yaptığı• 

nuz jeolojik etüdlcri müteakib, ovayı 
jeofirik usullerle de taradık.. Bu saye
de tahtelarz derin bir 8triiktiır tcSbit 
edebildik. Burada büyük bir sondajm 
icrası 150.000 liralık bir maıkinanın mü
bayaasma ve ayrıca scnecle 200.000 lira· 
hk bir işletme masrafmın tahsisine 

mütevakkıftır. 
Bunu halen yapaml}•acabak da. 

elde mevcud küçuk bir .oı\da iletiyle 

- Lütlm saylayc ~eviriniz • 
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bir kılavuz sondajı sahvermeği düşü
nüyoruz. 

B) UMUMİ JEOLOJİK İSTİK
ŞAFLAR: 

Aşaşğıdaki mıntakalar gezilerek, sa
!haları jeolojik bakımdan muayene edil
miş, jeolojik krokileri tanzim edilmiş

tir : 
1) Trakya içerisi 
2) Gazianteb tarafları 
3) Irak hududundan Vana kadar o

lan saha 
4) Garbi Anadolunun bazı mıntaka

larında ihbar edilen sızıntılar • 
Bu mıntakalardan birinci ve ikinci

sinde bazı müsaid strüktürler müphe· 
de edilmiştir. Bunlar bilahere tamik 
edilecektir. Ancak Trakyada her han
gi bir sondaja başlamazdan evvel, en 
müsaid olabilecek noktaların jeofizik 
ölçmelerle tayini muvafık görüldüğün
den, bu ölçmelere bu yaz baslamış bu

lunuyoruz. 

il Maden i§leri 
A) ARAMA VEYA İHZAR AME

LİYATI: 
1) KEBAN SİMLİ KURŞUN MA

DENİ: Buradaki ihzari ameliyat bit
mek üzeredir. Madenin işletmeye ko
nulması hakkındaki avanproje etüdle
rine başlanılmıştır. Önümüzdeki sene 
zarfında tesisata geçilebilecektir. 

2) BULGARDAÖ ALTINLI SİM
Lİ KURŞUN MADENİ: Bu madende
ki mağaralarda tesbit edilen cevher yı
ğınlarının tonaj hesabına ve (echantil
lonnage) işine esas olan sondaj ve me· 
saha işleri bitmek üzeredir. Bunların 

vereceği erkam, madende kurulacak iza
.f>ehanenin tesis ve işletme şeraitini ta
yin edecektir. Yakında bu tesisatın avan
projelerine başlan:ıcaktır. 

3) GÜMÜŞHANE SİMLİ KUR
ŞUN MADENİ: Eskiden işlemiş ocak
lar açtırıldı, muayene edildi. Bunların 
kısmı küllisi tüketilmi!J bulundu. An
cak bu muayene sayesinde ocağın jeolo
jisi tesbit edilebildiğinden, buna is
tinaden, yeni ve bakir olabilmesi muh
temel olan mıntakalara nüfuz edebile
cek galeri ve tönellerin sürülmesi için 
makina tesisatı kuruldu. 

Bu yoklama işi son aylarda başla
mış bulunuyor. 

4) KESKİN MOLİBDEN MADE
Nİ: Mekşuf sahadaki madenin işletil
mesi için ihzari ameliyat yapılmış ve 
bu meyanda 30 metrelik bir ihracat ku
yusu tesis edilmiştir. 

5) TURHAL ANTİMUAN MADE
Nİ: Son günlerde, devlete intikal etmiş 
bulunan bu sahada yapılacak taharri 
ve ihzar ameliyatına batlamak Uzere 
makina tesisatına geçilmiştir. 

6) KUVARSHANE BAKIR MA
DENİ: Evvele~ bunu ecnebi bir grup 
f,letmişti. Yıkılmış olan aksamı, ma
kine ve tesisat düzeltilmi,, çökmü' o
lan galeriler açılmıştır. Bu maden yeni
den imar ve faaliyete sevkedilmiştir. 

Bir ay sonra bize %98 tenörlü 2000 -
2500 ton saf bakır verecektir. Bu vesi
le ile bir hatırayı huzurunuzda canlan
dırmayı isterim. Geçen sene madeni 
görmek için gittiğim zaman bana an
lattılar, fevkc:lade mütehassis oldum. 
Bütün inkilab ve ihtilal arasında ma
denlerimiz yağmaya maruz kalmış. Bil
hassa şimdi anlatacağım Murgul made
ni feci bir surette tahrib edilmiştir. 

Kuvarshane madenini de tahrib etmek 
ve tesisat ve mevcudatını çalmak için 
gelen kuvvetlere karşı ordumuzun ora
da çok kıymetli bir elemanı, mülazım 
rütbesinde bir zat, bir istihkam zabiti 
karşı koymuş: "Bunlar milletimin ma
lıdır, ben burada oldukça zerresine bi
le dokunamassınız . ., diye haykırmış

tır. (Alkışlar, bravo sesleri). 
Bu madenin işletilmesini derhal e

le aldık. Biraz sonra oradan saf bakır 
istihsaline başlamış bulunacağız. Bu zatı 
vekalet namına mükafatlandırmak is
tedim. Fakat izini bulduramadım. Ve
kaletim namına bir minnet ve şükran 
olmak üzere hatırasını yüksek takdirini
ze arzediyorum. ( Alkıtlar ). 

7) MURGUL BAKIR MADENİ: 

Bu madenin kati etüdleri ve avanproje
leri bitmek üzere olup, iki aya kadar iı
letme müessesesine de•redilecektir. Bu 
maden, memleketimizin değil dünyanın 
en büyük ve en sayılı tcaiaabndan biri
sine malik olacaktır. 

8) GULEMAN KROM MADENi: 
Bu madenin tetkikatı bitmit ve Eti Ban
b. devrolunmuıtur. 120 bin ton nakil 
kabiliyetinde 18 kilometre uzunluğunda 
bir havat hat inp edilmiıtlr. Dünyada 
biJirıen Krom yataklanmn en zengini-

dir. Senede asgari 100 bin ton istihsa
lat ve sevkiyat yapılacaktır. 

Türkiye, Krom istihsalatında bütün 
cihan itibariyle, birinci safı ihraz etmiş
tir. Mevcud Krom servetlerimizin ehe
miyeti bu mevkii bize daima muhafaza 
ettirecektir. (Bravo sesleri). 

9) SÖGÜT LİGNİT MADENlr Ba· 
zı sondajlarla jeolojik haritası ve raporu 
yapıldı. Büyük bir iıtetmeye müsait de
ğildir. 

10) YERKÖY LİÔNİT MADENİ: 
Bazı sondajlarla jeolojik haritası ve ra• 
poru yapıldı. Ehemiyeti az bir yatak. 

11) TAVŞANLI LİÔNİT MADENİ: 
Bazı sondajlarla, jeolojik haritaaı ve ra
poru yapıldı. Mahrukat menbaı olmaya 
müsait bir havza. Ancak ihzari ameliya
tın yapılması için, bazı tedbirlerin alın
ması zaruridir. 

12) DEG1RMİSAZ LtGNİT MADE
Nİ: Tavşanlı için söylediklerimizi bu 
havzaya da teşmil edebiliriz. 

13) SEYİDÖMER LtGN1T MADE
Nİ: Müteaddit sondajlar yapılmış, muaz
zam bir mahrukat serveti tcsbit edilmiş
tir. Memlekette büyük bir sanayi mer
kezi olmak istidadındadır. Etüdleri ve 
raporu bitmiş, işletmeye konması ve 
muhtelif endüstrilerin doğması için ha
zır beklemektedir. 

Bu madene aid servet ve istikşaf, 

Ankara enternasyonal kömür sergisinde 
canlandırılmıştı. Bu suretle ziyaretçile
re ve bilhassa münevver kısma ve mek
teblilere hem teknik ve prafe bir etüd, 
türk mühendisler tarafından yapılmıt bir. 
etüd nümunesi hem de bu muazzam ser
veti göstermek istedim. Sahanın sondaj 
yapılmış kısmındaki servet yüz milyon 
tondur. Saha çok büyüktür. Daha ileri
lere gidip mecmu servetin tesbitini itiye 
ve tesbit edilmiş sahada faaliyetin baş
lamasına talik ettirdim. Ve mevcud mu
azzam servet karşısında bu işi, bizden 
sonra geleceklere de bırakırız dedim. 

Umumi jeolojik i•tikıallar 
Jeolojik seferler ve taramalar, aşa

ğıda sayrlan mmtakalarda icra edilerek, 
buralardaki maden imkanları tetkik e
dilmiş, müteaddid zuhurat ve filiz moa
traları muayene edilmiştir. 

1) GİRESUN, ŞEBİNKARAHİ-
SAR, TİREBOLU, HARŞİT MINTA
KALARI: Buralarda görülen tezahür
lerden bilhassa, Karahisar Şap yatağı 

büyük mikyasta bir iptidai madde tet
kil eder. Ancak bunun istimali ve kıy
metlendirilmesi hususunda ilmi etüdlere 

giritilmek icab edecektir. Bundan baş
ka, Tirebolu'nun yanında Esbiye'deki 
Karaerik Bakır tezahürü, tamika değer 
görülmüştür. Açılması ve aranılması işi, 
mali esbabtan, eldeki iı!erin bitirilmesi
ne talik edilmiştir. 

2) ŞARK VİLAYETLERİ LİG
NİTLERl: Buralardaki muhtelif Liğ

nit tezahürlerinin hemen kaffesi zayıf, 

kömiırleri aşağıdır. Gezilenlerin hiç biri 
biiyük bir endüstriyel işletmeye müsa
id görülmiyor. Kıymetleri pek mevzii 
kalır. En elverişli Liğnit yatağr Balka
yadır. Fakat nakliyat müşkülatr şimdiki 
halde bu yatağın iktısadi işletmesini 

pek ağırlaştırıyor. Şark vilayetlerimizin 
büyük enerji membaı, sudur ve su ola
caktır. 

3) DİYARBEKİR - ERGANİ HAT
TININ ŞARK MINTAKALARI: Bura
larda gezilip görülen muhtelif maden 
tezahürleri arasında, Piajman'daki Simli 
kurşun zuhuratı üzerinde durulmuştur. 

Binaenaleyh. bu sahanın jeolojik ta
mikine girişmiş bulunuyoruz ve halen 
elde mevcud maden aramalarının devri
ni müteakib, Prajman'da da bir kam
pın ve tesisatın kurulması ve filizlerin 
aranılmasr işi mukarrerdir. 

4) ORTA ANADOLU ESKİ MET
RUK KURŞUN MADENLERİ MIN
TAKASI: Bunlardan Gümüşhacıköy, 

Akdağ, ve Denek madenlerinin jeoloji
leri tetkik ve tanzim edilmiştir. Gümüş
hacıköy aranması ve ihzarı 250.000 lira
ya mütevakkıf, güç ve pahalı bir iş ol
duğundan, müsaid bir zamana bırakıl
mıştır. 

Akdağın da, şimdilik talik edilebile
ceği görülmüştür. Halbuki bunlardan 
en kolay açılması Denek olduğu anlapl
dığından, buradaki eski kuyuların açıl
masına ve içeriye girilmesine karar ve
rilmiştir. 

5) MENDERES VE EGE LİÔNİT 
MINT AKALAR!: Bu bavalinin jeolo
jik taraması el'an devam etmektedir. 

6) AZDAVAY - KARAFASIL -
SÖGÜTÖZÜ KÖMÜR MINTA:KASI: 
Bu havzalar jeolojisinin ilk esaslan a
tılmq, genit bir Wwım ilk krokisi çi
zilmittir. Şimdi, millaicl görülen saha-

larm birer birer detay jeolojik etüdleri
ne girişilecektir. Bu havzaların ta.kribi
yetle tanınması birkaç senelik sebatlı 

mesaiye bağlı muazzam ilmi bir iş ola
caktır. 

7) DİVRİGİ - HASANÇELEBl 
MINT AKALAR!: Geçen kıştan evel bu
ralarda (interessant) görünen demir te
zahürleri ketfolunmuştu. Bu ayın başın
da, vaziyeti tamik etmek maksadiyle, 
yeni bir arama ekipini mahalline sevk 
ettik. Bu ekip halen jeolojik mesaisine 
devam etmekte olup, zengin bir demir 
havzasının üzerinde bulunduğunu son 
günlerde ihbar eylemittir. 

Nihayet bu mevzuu kapatmak ve 
beni dinlemek nezaketinizi suiistimal 
etmemek için, bildiğiniz şartlarla satın 
aldığımız Ereğli Şirketine aid sahanın 
da 1 mayıstan itibaren Eti Bank tara
fından işletilmeğe başlandığını ilave e
deyim. (Bravo sesleri ve sürekli alkış
lar). 

Ergani Bakır madeni makinelerinin 
üç gün evet ihalesini yaptığımız ve 1938 
senesi nihayetinde 7.500 - 10.000 ton 
saf bakır istihalesine başhyacağnnızı 

ilave edersem maden mesaimizin bu
günkü safhasını hulasa etmiş olurum. 
(Alkışlar). 

Şilepçilik 

Şimdi ''ancak'' lara geliyorum. (Gü
lüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarımızdan bir zat, 
şilepçilikten bahis buyurdular ve şilep
çiliğin serbest bırakılmasını söylediler 
ve ihracat eşyalaranızrn son zamanlar
da duçar olduğu müşkülat ve navlun 
tereffülerinden bahis buyurdular. Neti
ce olarak yeni vapur almak için konul
muş olan 15 senelik müddetin gayri 
kafi olduğuna işaret ettiler. 

Şilepcilik, MalUnı olduğu veçhile 
serbesttir. Umumi emniyet kontrolü 
haricinde ne tarifesi bakımından, ne 
de idaresi bakımından hükümetin bir 
müdahalesi yoktur. Arz ve talebin ifade 
ettiği fiat muvazenesi içerisinde ve o e
sas dahilinde serbesttir. 

Dış memleketler istikametindeki nak 
liyata gelince: Bu, bizim için çok cid
di bir ehemmiyet arzetmektedir. Bu se
ne zaman zaman vapurauzluk müşküta
tına uğradık. Avrupada iş hacmi arttığı 
için ecnebi kumpanyalar bizzat kendi 
memleketlerinde veyahut daha müsa. 
it sahada çalışmayı tercih ettiler. 

Memleketimize muntazam seferler 
yapan birkaç kumpanya varaa da zaman 
zaman aralannda fiyat ittihadı yaptık
ları görülür. Bunlara rakib olamk üze
re, bazı ecnebi kumpanyaları seferler 
yapmakta, fakat tüccar bunların sefer· 
lerini daimi ve muntazam olmaması yü
zünden daha emniyetli ve muntazam se
ferler yapan vapurlara bağlanmaktadır. 
lar. 

ihracat itleri ue vapurculuk 
Bittabi ecnebi kumpanyalara nav

lun noktai nazarından müdahale etmek, 
kat'i bir empozisyon yapmak imkanı

nın ne dereceye kadar elimizde olup ol
madığını takdir buyurursunuz. Zaman 
zaman hususi bir surette müdahale ile 
fiat meselelerinde mutedil barelı:et et
melerini teklif ediyoruz. Ve kabul et
tikleri de vaki oluyor. Vaziyeti böyle
ce idare etmekteyiz. Fakat hakikat olan 
mesele, ve B. M. Meclisinin bilmesi la
zım gelen ehemmiyetli nokta şudur ki, 
ihracat maddelerimiz nakliyat noktasın_ 
dan açıkdadır. Bir gün her hangi hır se· 
beble bu vapur kumpanyaları memle
ketimize seferden sarfı nazar ettikleri 
takdirde memleketimizin mallarını ha
rice satmak bizim için hakiki bir müş
kilat doğurur. Bu, hükümetin nazarı 

dikkatinden kaçmamıştır. 

Bizim memleketimzde şilipçliği ile

ri götürmek eğer zannolunduğu gibi on 

beş yaştan yukarı gemileri de almağa 
müsaade etmekten ibaret kalsaydı tevlit 
edeceği assürans ve saire primi farkına 
rağmen bunu derakap yapardım. Şilip
çiler vekaletime müracaat etmişlerdir. 
Vapurların yaşlarını çoğaltınız. Daha 
ucuza alalrm ve memleketin ekonomisi 
üzerinde de faydalı oluruz demitlerdir. 
t,i heyeti fenniyeye tevdi ettim, tetkik 
ediyorlar. Ben, ,ahsen yirmi veya yir
mi iki yaşına kadar şilep alınmasına ta
raftarım. Bakalım heyeti fenniye ne di

yecektir. Onların verecekleri rapora gö
re hareket edeceğim. Fakat şunu da ila
ve edeyim ki bunu vaziyetin ilacı te
lakki etmiyorıım. Çünkü vapurculuk 
ve beynelmilel filepçilik meselesi artık 
ferdi mesainin kudreti dahilinden çık· 
mı1tır. Ya hülrilmetlerce yapılan a.üb
vansiyonlara dayanmakta, ya aralarında 

vücude getirilmiş büyük tröst ve r.nlaş
malara istinat etmektedir. 

Bizim armatörlerimiz 
Bizim armatörlerimizin gerek kü

çük kabotaj dahilinde, gerek beynelmi
lel sahada memleketimiz nakliyat ihti
yacatmı temin edecek keyfiyette olma
dıklarını zan ediyorum: hem teknik hem 
sermaye bakımından. Sermayelerimizi 
bir araya getiriniz desek ona da muk
tedir olmadıkları geçen defadaki tec
rübede sabit olmuştur. Arzularını ya. 
pacağım. Fakat asıl hükümetin bu iti 
ele alması lazımdı. Ve almıştır. Tafsi· 
latmı sırası gelince arzedeceğim. 

Deniz nakliye tarileleri 
Memlekette nakliye tarüeleri de

niz kısmından bahsediyorum. U cuzlat
mak keyfiyeti bir kül halinde mütalea 
edilmek lazımdır. Yalnız gemi navlun
larında tenzilat yapmak maksada kafi 
değildir. Müsaadenizle ve İktisad Ve
kili sıfatiyle memlekette bu işleri na
sıl gördüğümü hülasa edeyim: Geçen 
sene Karadenizde bir tetkik seyahati 
yapmak istedim. Hava fırtınalı idi. 
Samsuna vardrk. Şehir bize bakıyor, 

biz şehre bakıyoruz. Birbirimizi görü
yoruz, fakat muvasala imkanı yoktu. 
Şiddetli bir fırtına vardı. Önümüzde 
bir ecnebi vapuruda işini görmek için 
fırtınanın sükunet bulmasını bekleyor
du. Bir sandal indi. Tahlisiye kemeri
ne sarılmış bir adam, fedai gibi çalkanan 
kayığı ile dalgalara daldı. Hem sanda
lını, hem kendisini riske ediyordu. 
Merak edip sordum: Dalgalarla boğu
şa boğuşa giden bu adam geminin zabi
tanından birisi imi,. Bir iş randevusüne 
yetişmek için bu fedakarlığı yapmış. 

Seyri cazipti. Fakat bizim için elim o
luyor. Karadenize çıkan gemilerimizin 
yükünü boşaltmadan ve hiç bir yerden 
yük almadan tekrar 1stanbula döndü
ğü nadir bir hadise değildir. Binaen
aleyh, ucuzluk ve pahalılık elemanları
nı aramaktan ziyade, evvel emirde cid· 
dl ve esaslı bir tedbir bulmak ve müs
bet ve reel şekilde ite koyulmak azım
dır. 

Gene bu sene Mersinde bir fırtına 
zuhur etmişti. Orada bu işlerle meş

gul olan müessesenin mavunalarını tah
rib etti. Derhal yerine yenilerini koy
mak kabil olmadı. Müessese, mavuna 
tedarik edip de yükümüzü alacak veya 
yük verecek diye 20 gün liekliyen ve
blnnetice iatarye alan vapurlar oldu. 
Bu gün dahi bala iki saatte doldurul· 

ması mümkün olan gemilere, iki gün, 
sırtta taşınarak kömür vermekteyiz. 
Zonguldak limanında, bazen zarureten 
bazı gemilerin kömür almasını takdim 
etmek icabeder, bir çok vapurlar bu 
kati zaruret görülmüş, sıra bozmanın 
zararını çeker veya kömür istihlak ede
ceklere yükletir. 

İstanbul limanına aid hesablar yap
tırdım. Gemiler rıhtımın müsaadesizli
ğinden dolayı rampa edemediği ıçın 

eşyalar muhtelif vasıtalarla karaya çı
karılıyor. Yapdan masraf, Avrupadan eş
yanın bizim memleketimize kadar gel
mesi için verilenden fazladır. Vapur, 
liman, iskele, nakliye, hammaliye bir 
küldür. Bir kül olarak; bir plan, bir 
prensip, bir hedef dahilinde tedvir edil
mek ve derpiş edilmek icabeder. İyi
ce bir şantiye diğer cephesidir. 

Haliçte bir tersane vücude getirmek 
mevzuu bahistir. 

Vaziyeti pek iyi bilen ve hepimiz
den iyi gören Başvekilin, hepimizden 
ziyade bu işe büyük kıymet ve ehemi
yet vermekte ve daima bizi teşvik ve 
vazife vermektedir. 

Bu işler için kül halinde bir p
r.ogram yapılmış ve çalışılmağa başlan

mıştır. 

Şilepçilik ve döviz mesele•i 
Gl. Şefik Türsan (Denizli) - Şi

lcpçilikte ferdi teşebbüslerin de az çok 
faydalı olacağını söylediniz ve fazla 
yaşlı gemilerin de alınması için tetki
kat yapıldığını beyan ettiniz. Benim i
şittiğime göre, armatörlerin bir şika

yeti de döviz meselesi üzerinedir. Bu 
hususta düşündükleriniz nedir ? 

İktisad Vekili Celal Bayar (devam• 
la) - Döviz meselesi umumi politika· 
mıza bağlı bir keyfiyettir. Eğer döviz 
vermiyeceğimiz memleketlerden gemi 
almak istenirse tabii buna müsaade 
etmeyeceğiz. Yok, döviz verilecek mem
leketten ise tabii derhal müsaade ede
ceğiz. Bu, hükümetin bilhassa maliye 
vekilinin kararına bağlı bir iştir. 

Biz elimizde olan liman idarelerinin 
vaziyetlerini, kendilerinin kazançlanna 
göre planlaıtırdık. İstanbul ve İnnir'i 
böyle yaptık. Diğer yerlerdeki nakliye, 

tahmil ve tahliye idarelerini karşılıklı 

ayak uyduraraktan, kendi prensipimiz 
dahilinde işletmek için tedbirler aldık. 
Fakat esas olan bir kül halinde mesele
yi ihtiva eden büyük planı realize et
mektir. Şunu da ilave etmeliyim: biı; 

tecrübe mahiyetinde olmak üzere ha
vuzlarımızda iki gemi yaptırdık. Bunlatj 
Van gölü içindir. Bir tanesini Van'a 
naklettik, Van'da yeni yaptığımız ter
sanede monte edilmektedir. Bu suretle 
İstanbuldaki havuzlarımızda yeni gemi 
yapmak imkanını da tecrübe etmiş ol
duk. Bu istikamette bize en ziyade ce
saret veren elemanlardan birisi de Ka
rabük'te kurulmakta olan demir aanayi
imitdir. Çünkü ana maddeyi oradan te
darik etmiş bulunacağız. 

Fiat mürakabe•i me•ele.i 
Fiat murakabesi meselesi: Bilmiyo

rum bu kadar büyük ve muazzam bir. 
şeyi bu dar zamanınıza nastl sığdıraca
ğım? (Yarına $esleri, cumaya sesleri), 

Rifat Varda (Zonguldak) - Yann 
öğleden evel toplanırız. 

İktısad Vekili Celfil Bayar (İzmir)' 
- Kısaca şunu arzetmek isterim: bir 
iki tecrübesini yaptık. Toptan olan kı
sımlarında muvaffak olduk. Fakat ~ 
rakende olan kısımlarda - kanuni sala .. 
hiyetimiz yoktur diye kendimi tebrie 
etmek istemiyorum - istediğim gibi bu 
işde muvaffakıyet hasıl olmadı: iplik 
işinde olduğu gjbi. 

Memleketin ekonomisini cihazlandıl'o 
madan evci kül halinde perakende satıt
lann murakabesine kal.klfmak, bil.miye>o 
rum, ne dereceye kadar mümkün olur.ı 
Ve hatta ne dereceye kadar faydalı e>o 
lur? Hayat pahalılığı ve perakendeciye 
kadar giden mücadeleye gelince: her• 

• halde vekaletim bununla tavzif edfune. 
miştir. Fakat tavzif edilmesi lbımgelae 
ilk taleb edeceğim şey, bugünkU mev• 
cud teşkilatımın üç misli tetkilata mü
saade verilmesidir. O kadar girift ve 
muazzam işlerdir. Hakikaten memleket
te istihsalin az olduğu ve bilhusa ha
riçten gelmesi müşkül olduğu zamanlar• 
da fiat tesbit ederek, murakabe yapmaJr. 
çok defa fena vaziyeti ve kendi kendine 
ticari, iktısadi sebeblerle düzelmesi muhıı 
temel fena bir vaziyeti koll80lide etmek 
demektir. Bu nevi kontrol ve muraka
be, umumi harbın en tedid zamanların· 
da Divanıharb kuvvetlerine istinaden 
yapıldığı devrelerde bile ademi munf
fakiyetle neticelenmittir• Şu halde fiat 
murakabesini yaparken cebirden ve ka
nundan ziyade ekonomik düsturlara ft 
icablara istinad etmek daha doğru bir 
it olur. Benim mütaleam: ancak muay
yen ıeraiti haiz memleket iatihaalltml 
murakabe edebiliriz. Bugün bunu ya
parken belki kusurlar yapıyoruz. Bu ifi 
tam manasiyle yaptığımızı iddia etmi
yorum. Elemanlarımın acemi olduğuna 
işaret buy~ruldu. Elemanlanm da acemi 
değildirler, çok muktedir, feragatkir, 
vazifelerini seven ve bu iti bafarabile
cek kudrette ve kabiliyettedirler. Fakat, 
bu, o kadar muazzam bir meseledir ld 
bunun etrafında herke.si memnun et
mek maddeten mümkün değildir. 

Şu halde, bilhassa bugün, için yapı
lacak şey, memlekette gümrük tarifele
ri üzerinde büyük hassasiyet göstermek, 
memlekette kurulmasını ve inkişaf et
mesini istediğimiz endüstriyi rahnedar 
etmiyecek ve fakat müstehliki de emü
yecek bir vergi vaziyeti tesis etmektir. 

Eğer fırsat bulursam, meseleyi u
mwni idhal rejimi bakımından da ıaiz
lere arzetmek isterim. Bu yol üzerinde 
olduğum için, direktiflerinizi de al-
mama fırsat düşmüş olur. 

Çimento me•ele•i , 
Çimento meselesine arkıadaftmız te• 

mas buyurdular: 
Şunu iptida söyleyeyim ki iktisad 

vekaletiniz çimento sanayii için ne bir 
hususi sahabet göstermektedir ne de 
hususi bir tazyika mahal görmektedir. 

Geçen seneler ilk defa olarak çimen.. 
to fiatlarını ciddi surette tetıkika tabi 
tutmuftuk, maliyetlerini kontrol ettiIC 
ve fabrika teslimi ton ba'ına 20 lira gi• 
bi bir fiat tesbit ettik. Bunda iıtinad 
ettiğimiz maliyet elemanları çantamda
dır. Arzu ederseniz birer, birer okuya

bilirim 
Diğer bazı maddeler gibi çimento 

da icabında revizyon için maliyeti Ya

kit vakit tetkiık ve takib edilen made~ 

ler arasındadır. 
Biliyorsunuz ki; kontenjan tatbikatı 

nın mebdeinden beri, inşaat çimentosu 

idhali tahditli maddeler arasındadır. 

Tefviki sanayi kanunundan istifade ~ 

rsonu 9. uncu sayfada) 
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( Başı 8. inci sayfada) 
den müesseselerin kanunen haiz olduk· 
ian bazı kolaylık ve gümrük resmin
den muafiyet hakları ve sebebleri malU
munuzdur. İnşaat mevsimi dolayısiyle 
P.iyasada talebi artan çimento vaziye
tınden, himayelerinde milli menfaat 
görülerek teşviki sanayi kanunundan 
istifadesi kabul edilmiş müessesatı is
tisna ettik ve keyfiyeti bir prensip ka
rarı olarak aHikadarlarm ve ammenin 
ıttılaına arz ettik. Binnetice bu hare
ket, fabrikaların ihtikan dolayısiyle a· 
lınmış bir karar değildir. Uzun zaman
lar üzerine yapılacak, inşaat ve tesis3.t 
masrafrıu azaltmış olmak ve alakadar
Jarı her defasında vekalete istida ile 
müracaat ve dah~ uzun bir yol takibin
den kurtarmak ve kanunun hükümete 
bahşettiği bir salahiyeti, teşviki sanayi 
kanunu esprisi dahilinde sanayiciler 
lehine kullanmak icin bu karar alınmış
tır. Şn veya bu müessesenin şu veya 
bu kararın lehine sizi imale etmek de
ğil, fakat objektif olarak, çimento mev· 
zuu ele alındığı zaman, bir piyasada çi
mento fiatlanna vücud veren bütün e
lem:mlarla birlikte tetkik ve muhake
me edilmek de icabeder. Bu elemanlar 
filan müstahsil memlekette olur ve fa

_kat falan müstahsil memlekette tama-
men veya kısmen olmayabilir. Sübjek· 
tif bir muhakeme ile aradaki fark, fab
rikanın cebine giriyor, zanniyle telaş 
etmek doğru değildir. Bittabi fabrika 
kazanacaktır. Bizim gözeteceğimiz 
nokta bu kazancın normal olması ve 

normal kalmasıdır. 
Binnetice, bir maim fiatmı ucuzlat-

mak için yapılacak tetkik, o malın fia
tına vücud veren bütün elemanlarm ü
zerinde yapılmak lazım gelir. Bu ara
da bulunan vergiler itibariyle şunu şük· 
ranla, takdirle arzederim ki, Maliye ve
kili değerli arkadasrm Ağralı, ciddi 
ve metodik şekilde bu yol üzerindedir 
ve yürüyor. Sonra bu elemanlar arasın
da, amele randımanı, tesisatın aınorti e
dilip edilmediği .... ilah gibi sebebler var
dır. Hülasa ciddi ve reel bir mukayese, 
müsavi şerait dahilinde mevzuu bahs o
labilir. Bu mevzuda hatırlanması icab
eden mühim bir nokta da şudur: Ha
riçten getirtilen bazı maddelerin bizim 
memleketimize geldikleri andaki fiatr 
ile, istihsal edildikleri memleket mar
şesindeki fiatları arasında büyük fark
lar vardır. Dampingden bahsetmek is
tiyorum. Şeker, ($iınento ve diğer bir 
kaç madde itibariyle bu cihet bilhassa 
göz önünde tutulmak icabeder. Bu ba
kımdan bizim memleketimize bu mal
ları uc~z ucuz satan memleketlerin, 

kendi piyasalarında aynı matların kaça 
satıldığını da aramak icabeder. rv:antı
kan daha ucuz olması lazım gelırken 
bilakis daha pahalı olduğunu görür~ü
nüz. Nitekim bizim maden kömürü ıh
racatında takib ettiğimiz politika da 

budur. Şark vilayetlerinde çimento fiatları 
Şark vilayetlerimizde, bizzat gör

düm, çimento çok yüksek fiatla satıl· 
maktadır. Bu nakliyenin tesiridir. 
Kamyon ve diğer vesaitle yapılan nak· 
liyat oradaki halkı çimentodan istifa
deden mahrum edecek kadar Hatları 
yükseltmektedir. Oradaki vatandaşla
rımızı ve aynı zamanda oradaki devlet 

işlerini kolaylaştırmak üzere Sivasta 
bir çimento fabrikası kurmayı _kar~rla~ 
tırdık. Projelerimiz, etüdlerimız bıtmış \
tir. Yakında faaliyete geçeceğiı:nizi ü-

mid ediyorum. 

iplik meselesi . 
Arkadaşlarıınızın ehemiyet verdıkl~

ri meselelerden birisi de iplik meselesı-
dir: 

Bütün detaylariyle maıumat alm~k 
istiven arkat1asların, vekaletimin teknık 
bü;osu tamam~n emirlerine amadedir. 
Ben burada, vaktin darlıgrnı da nazara 

alarak ana hatları arzedeceğiın: 
Pamuk ipliği Hatları yüksek görül-

dügü için kül halinde bunların fiatlarını 
tesbit etmek istedik. 

Diğer birçok maddeler için kabil o-
lan, norm yani istandard tipler ve şe· 
rait tesbiti bu maddede müşküldü. Muh
telif istihsaliit ve muhtelif şartlarla kar· 
şılaştldı, buna göre fiat tesbit ettik. :He
yeti mecmuası itibariyle fabrikaya nor
mal addedilen kar payını verrnek sure· 
tilo ipiik fiatlarınrn öerece1erine göre 
tesbiti için izin verdim. Bunun için ala· 
kaıdıırlaı~r vekalete davet ettik, fen he-
yetiınl.z:le mutabık olarak fiatları tesbit 
ettilcır ve ilan olundu. Bilhassa Adana
da11 c clen fabrikanlar bu fiatların uy
guıt " çok muvafık olduğu fikrinde idi. 

Bir müddet sonra dünya umumi politi-
_____ .,!k~auvazi.,etindeki bildiğiniz son değişik· 

likler başladı. Hariçten ithalat daha pa-
halıya maloluyordu. Yerli filatürlere hü· 
cum başladı. Tüccar spekülasyon ümi· 
diyle stok yapmağa ve el.inde mal oldu• 
ğu halde satmamağa başladı. 

Bu vaziyet ile mücadele için; kar 
gayesi asla gütmemek şart ve kaydiyle, 
ve bu işlerde tamamen bitaraf kalacak 
bir müesseseye, uyuşturucu maddeler 
inhisarına, bu ipliklerin ithal ve piyasa
ya arz ve nazımlık yapması vazifesini 
verdim. İplik ve el tezgahlarının çalış
ma tarzını bilenler, bu ticaretin bizde 
ne derecelerde perakendeci ve mutavas
sıt kredisi ile alakadar olduğunu da bi
lirler. Bu kısım müşkülat çıktı. Nihayet 
vergiyi hiikümet azami nisbette tenzil 
etti ve ithali de serbest bıraktı. Bir ta· 
raftan da Sümer Bank fabrikalarına a· 
zami imalat ve piyasaya dökmek için 

emir verdim. 
Arkadaşların bu işte de hiç bir ace-

miliği yoktur. Alınan tedbir ve yapılan 
şeyler normaldir. Fakat tekrar edeyim 
ki pen•kendesi, şusu, busu, benim de 
arzu ettiğim şekilde yürümesine mani 

olmuştur. 
Devam edelim mi? (Çok rica ederiz 

devam sesleri). 

Devalüasyon:/ an mütazarrır 
olan tüccarlar 

Devalüasyondan mutazarrır olan 
tüccarların zararlarının telafisi mesele-

si: 
Bir hakikatin ifadesi olmak üzere 

söyliyeyim ki, bu meselede Maliye Ve
kili müsavi derecede hassasiyet göster
miştir. Bunu tQıccarlar da bilirler. Frank 
devalüe olduktan sonra onu takiben 
birkaç paranın da kıymetlerinin düşü
rüldüğünü bilirsiniz. Yolladıkları veya 
yüklettikleri malların ödenmesi devaJü
asyon tarihinden sonraya düşmüş tüc
carlarımız, tabii olarak, devalüasyon 
nisbetlerine müsavi bir zararla karşılaş
şrrlardr. Bu vaziyetten dolayı, hak ola
rak, hükürnetten bir tazminat istemele
rine bittabi mahal ve imkiin yoktu. Fa
kat tüccarlarımızın kendi ihtiyarları ha
ricinde düçar oldukları bu zararları te
lafi etmekliği milli ticareti tutma bakı
mından bir vazife telakki ettik. Ve bu 
fikir üzerinde çalıştık. Merkez bankası
nın, devalüe paralarından mütevellit bir 
karr vardı. Bu karlardan tüccarların 
zararını telafiye karar verdik. Zarar 
görx:r'.üş tüccarı, konulmuş prensipler 
dahılınde tesbit. için ça1rşmakta olan ko
misyon mesaisinin son safhasındadır. 
Pek yakında tediyat başlıyacaktır. 

Dış ticaretimiz 
~ihayet bana ticareti hariciy~mizin 

seyrınden bahsetmekliğimi emrettiniz. 
Ve bu meyanda Alman kliringinin 

vaziyeti soruldu. Ticareti hariciyemiz
den huzuru alinizde bahsetmek benim 
için bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmak 
istemem. Fakat çok vaktinizi aldım. Çok 

yoruldunuz. 
REFİK tNCE (MANİSA) - Ri

yaset makamından bir şey rica ediyo
rum. Görüyorum ki, arkadaşımız yorul
muşlardır. Bu itibarla bugün bırakalım. 

Başkan - Arkadaşımız yorulmuş· 
Jardır,vakit gecikmiştir, müsaade eder· 
seniz cuma günü müzakereye devam e• 

delim. (Yarın sesleri) 
Yarınki celsemiz başka işlere aittir. 

(Sabah celsesi yaparız sesleri) 
tKTİSTAT VEKİLİ CELAL BA

YAR (İZMİR) - ben iktisabı kudret 
eder, meseleyi size hulasa ederim. 

1936 senesi bizim için yeni bir im-

tihan senesi olmuştur. 
Mukayeseli rakamlarla sizi izaç etmi

yeceğim. Bunlardan bir kısmını bildçe 
encümeni raporunda gördünüz. 

Yalnız şunu ilave deyim ki, 1937 
senesinin üç aylık istatistikleri dahi 
ihracatımız lehinde mühim farklar kay· 
detmektedir. 1936 senesi üç aylık ihra
catı 22 milyon lira iken 1937 sene~inin 
36 milyon 700 bini bulmu?tur. İtha
Jatımız da geçen seneye nazaran 500 bin 
lira artmıştır. Bunun manası bence şu
dur: İhracatımızrn aldığı h.ız devam et. 

mektedir. 
1935, diğer senelere nazaran bizim i-

çin, fena bir sene değildi. Buna 1936 
senesinde 1935 senesine nazaran kıymet 
farkı, yani fiat farkı yüzde 12,28 le 
Jehdedir. İstihsal, geçen seneye nazaran 
mikdar itibarile yüzde on gene lehde 

bir fark göstermiştir. 
Almanya ile inkişaf eden ticaretimiz 

dolayısile hatıra gelebilir ki, acaba biz, 
bütün ibracatırnız;ı, bir memlekete mi 
tevcih etmiş bulunuyoruz? Muhakkak 
olan şudıtr ki bizden bir memleket, yani 
Almanya diğerlerine nazaran fazla mal 
almıştır. Fakat ihracatımız artan yegii-

tereye, Amerikaya, Hollandaya, İsviçre. 
ye de ihracatımız artmıştır. Harptan ev
vel mukayese edilirse, Almanya, bizden 
y~pmakta olduğu ithalat rakamına ya
m normal zamanlar rakamına gelmiş
tir. Bizim politikamız, diğer bütü-~ 
memleketler istikametinde de normal 
ihracat hadleri ve imkanları elde etmek, 
bunu Almanyaya ihracat imkanlarrmızı 
kısarak yapmak tabii mevzuubahs ola-

ına:ı:. 

İstihsalatımızı artırarak ve organi

ze ederek yapacağız. 
Halen Merkez bankamızda 27 milyon 

lira raddesinde bloke bir para vardır. 
Tam ihracat mevsimimize kadar daha 
ziyade büyüyecek olan bu para, kapr -
mızda mal almak için bekli yen müşteri-
nin peşin parasıdır. 

Almanya ile olan ticaret 
Almanya ile olan vaziyetiınize ge

lince: 
Aymanya ile yaptığımrz mukavele. 

namede, hazine emrine yüzde 30 Al
manyada sarfedilecek dciviz kaydı var
dır. Bu yüzde 30 fark bu son seneye &e
linceye kadar muntazaman tarafımız
dan yaptırılmakta olan tediyatla eritili
yordu. Bu sene Almanya dahilinde OJ 

yüzde 30 fark tamamen eriyemedı. On
dan dolayıdır ki bizim paralarımı:: ora
da birikmeğe başladı. Biz bunu zc.h1a
nmda gördük. Arkadaşım müsterih ol. 
sun, İktısad vekaleti her şeyi zamanın
da görmeğe alışkındır, kadirdir ve gö
rüyor. Bunu da zamanında gördtik, fa
kat hemen tedbir almadık. Zamanına bı
raktık. Tasavvur buyurursunuz kı mal.
sulatımızm en hararetli ihraç devresir
de herhangi bir tedbir almak bütün pi
yasada hercümerce sebeb olurdu. lhra. 
cat mevsiminin nihayetini bekledik ıe 
tedbirimizi aldık. Alınanlarla H~ricıye 
vekaletmizin lutufkar müsaaaeleı ile 
bizzat temas ettim. Bu mesele ü.:erinde 
alman sefiri ile mükerreren gön.is.tüm. 
Kendilerine teklif yaptım, bu teklifi -
miz alman hükümetinin elindedir. Bn 

teklifimiz üzerinde müzakerenin tacil 
edilmesine karar verdiler. 3 temmuzda 
müzakere heyetimizi Berlinde bulundu
racağız. Hedefimiz iki memleket ticare
tinin gösterdiği inkişaf imkanları önlı
ne çıkan ve çıkabilecek olan hailleri 
dostane izale etmektir. Aynı espri ile 
bizim teklifimizi mütalea e<leceklerirıi 
alınanlar da temin ettiler. Bakalım ne
tice ve filiyat ne olacaktrr Yalnız su
nu ifade edebilirim ki türk milletinin 
ve alman milletinin, türk devletmin ve 
alman devletinin birbirine mıitekabilrn 
verdikleri imzalar ve teahhütler ve bir. 
birlerine yatırdıkları paralar dolayısıle, 
imkansxılıklarla karşılaşsak dahi, biz 
açıkta değiliz. Şu halde ben şahsen en. 
dişe etmemekteyim. Hesabımızda açık 
yoktur. Vaziyeti telafi için tedbirleri
miz bazırdtr. Almanlarla her iki tara
fın menfaatına muvafık bir neticeye 
vardığrmız takdirde mesele kalmamış 
olur. Farzı muhal olarak almanlarca bi
zim telkin ettiğimiz ve her iki tarafın da 
menfaatini temin eden esaslar kabul e
dilıniyecek olursa, mahsul zamanımıza 
aid alacağımız tedbirler de mevcuttur. 
Bu kadar izahatımla iktifa etmenizi bil-

hassa rica ederim. 

Bu meseleden arkadaşlarım hatır
larlar. İktısad encümeninde sıksık balı. 
setınekteyin:ı. Arkadaşlarıma bütün ma
ICımatı en son detayına kadar vermek
teyim- İçinizde, daha tafsilatlı sekilde 
öğrenmek istiyen bir kürlyozite. sahibi 
varsa kendisine de hususi surette veya 
encümende fikirlerimi, mı.italealarrmı 
arzetrneğe amadeyim (teşekkür ederiz 
sesleıi). fstatistiklerimizde nazarı dik
katinizi celbedebilecek bir nokta da it
hallitımızın ihracatımızla mütenasib o
larak inkişaf etmemiş olmasıdır. Bunun 
iki sebebi vardır, Birisi son aylarda 
cihan politik - kommersiyal vaziyetin
deki değişikliğin bir çok memleketler 
evelce ihracat için çrrpınırl:en ~iındi 
stok ve ithalat için çırpmıyor. 

Bu hareket lüks madde diye klase 
eden, üzüm, incir, fındık, tütiin hariç 
diğer iptidai ve gıda1 maddelerimizin 
lehinedir. Arkadaşımız Emin Sazak'ın 
kulağı çınlasın. Lüks maddelerin ica. 
bmda mübayaasından istisna edebilmek 
fikri ve tandansı mevcuttur. En çok ih. 
racat yaptığımız memleketlerin istatis
tiklerini tetkik ettiğimiz zaman görü
yoruz ki o memlekete sattığımız mal· 
tarın yüzde 60 şı iptidai ve gıdai mad
delerimiz ve yüzde 40 ı da bu lüks de
nilen maddelerdir. Bir çok müstehlik 
meınleketlerde lüks sayılan maddeleri 
imkan nisbetinde atmamak milli po1iti· 
ka halindedir. İptidai ve gıdai madde· 

memleketimizin u a 1 a 
mütenevvi olarak istihsali için mevcud 
azami kabiliyeti başlıca kuvvetimizdir. 

Milli ekonomi oe milli korunma 
Kliring kalkacak mı diye bir endi

şe ızhar edildi: 

Memleketimiz.de, hayat paha
lilığı sebeblerinJen birisi de, mil
li ekonomi ve milli korunma ba
kımından aldığımı:ıı tedbirlerdir. 
Bunu cesaretle ve hükümet na· 
mrna söylüyorum. Ve bunu söy
lerken, kendim de dahil olduğum 
halde kimseye karşı en ufak bir 
tenkid şemmesi de beslemekte de· 
ğilim. Milli ekonomi ve milli ko
runma icablarımızın istilzam et· 
tirJiği tedbirleri aldık. Ve bunlar· 
dan azami surette istifade ettik. 
Fakat ·öyle bir etaba vasıl ol
duk ki, artık bunlardan, bir kıs
mından feragat edebiliriz., lıatta 
bu 111efer de milli ekonomimiz ica· 
batı bunu istilz.am ediyor: Kon· 
tenjan yani bir kısım malların 
hiç sokulmaması, bir kısmının ise 
ancak mahdud miktarlarda so• 
kulması sistemi. Bu sistem ticari 
hayatı sıkıyordu. Karışık ve müş
kül bir idare makinesi vücude ge
tiriyordu. Fiatları yükseltiyordu. 
Milli istihsal üz.erinde harici re
kabet elemanının tesirlerini azal-

tıyordu. 
Biz halen, Başvekilim ve Ma-

liye Vekili arkadaşımla mutabık 
kaldığımızı ilave ederek arz.ede· 
bilirim. Kontenjan sistemine ni
hayet vermek kararını vermiş bu-

lunuyo,-uz. 
Hazırladığımız projeyi heyeti veki· 

leye arzedeceğiz. Eğer heyeti vekile de 
tasvib ederse icra ve tatbik mevkiine 

koymak kabil olacaktır. 

Ana prensibimiz şudur: giim
rüğü verildikten sonra Türkiyeyc 
ithal edilemiyecek e§ya bırakma-
mak. 

Bir çok maddelerin bugün her han

gi şekilde Türkiyeye ithali memnu ol-

duğunu arzedersem, bu karardaki ehe-

miyeti de ifade etmiş olurum. Fakat 

hatıra gelebilir ki ithalat bugünkü güm

rük tarif el erimize göre serbest bırakı-
lırsa bunun iktisadi neticeleri neler o

labilir. Bir taııaftan sanayi kuruyoruz 

ve kuracağız diyoruz, devletçe, fertçe 

kurulmuş, işletilınektc fabrikalarımız 
var. Bir tarafta müstehlik zümrenin 
menfaati var. Ve nihayet her şeye ha
kim olması icabeden milli ekonomi ve 

milli ekonomi icablan var. Tetkikat 

yaptık, alakadarları çağırdık, mütehas-

sıs heyetkrden raporlar istedik. Varı• 
lan neticenin ana hatları şudur: 

1 - Muayyen bazı maddelerin güm-
rük resmini biraz daha yükseltmek. 

• 2 - Diğer bir kısmını indirmek 
3 - Milli istihsalin korunması ba· 

kımından icabeden tedbir alacak husu• 
si bir makanizma vücude getirmek. Me
selenin ve vaziyetin hassasiyet ve ne
zaketiyle mütenasib olarak yapılmış 
hesaba, tetkike dayanan bir hareket o
lacaktır. Vereceğii • neticeleri munta
z;aman ve dikkatle ölçeceğiz. Bu tedbi· 
rin ticaret muvazenemiz üzerindeki 

tesiri ne olacaktır? Şimdi Emin Sazak 
arkadaşımızın asıl sualine gelmiş bulu-

nuyorum. 
Şu halde her memleket, kayıdsız, şart-

sız Türkiyeye istediği kadar mal soka
bikcek mi? Böyle bir vaziyet, Türki
yede asırlarca sürmüş olan ticaret açı
ğı devrinin derhal ve yeniden başlama
sı demek olacaktır. Halbuki, hüyük 
partimizin, programının ekonomi kıs
mında, bize verdiği iki mühiın direktif 

§Udtır : 
Ticaret muvazenesi ve malımızı a-

lanın malını almak. Bu suı etle, gmin 
Sazak arkadasımızm kliring kalkıyor
mu endisesine mahal olmadığını da 
söylemiş oluyoruın zannederim. 

Ticari kliring mukavelesi, biliyor-
sunuz bir nevi, mal alım satımına aid 

hesabı carı demektir. 
Bizim bu günkü ticaret mukavelesi 

politikamız, bu kabil mukavelelerde, 
muayyen veziyette nıemleketlerin bize 
%20 ila 50 döviz vermeleri taahhüdü
nü de icıı.bettirir. Bunu Türkiyenin 
kontraktüel politikası haline getirme
yi zaruri gördük. Ve adım adım ilerli· 
yerek bugünkü neticeye vardık. Halen 
Türkiye ithalat ve ihracatının yuvar
lak hesab %90 nı kliring mukavelesiy-

.. Bı~gün cari umumi ithal rejimine 
gorc: ıster döviz paylı, hter %100 es s
lr kliring veya henzeri anla~ması bulun• 
sun, bu memleketler , ncak mukavele
le~i~e baglı listeler ve unıumi rejimi
mı.ztn verciigi imkanla:- öahi.linde mem.. 
leketimize ithalat yaı>abilirl•r. Bu mem 
Jeketler haricinde diğer fki kısım mem· 
leket daha vardır: Turkiyenin mi.iste
mirren ve eheıniyetli nisbetlerde aktif 
b_ulunduğu memleketler, bunlar kliring• 
lı memleketlere benzer şekilde ithal im
kanlarından istifade eder. Türkiyenin 
pasif olduğu, yani bir çok mal aldığı 
halde aynı nisbette turk malı satama
dığı memleketler. Bunlar ancak bu iın
kü ithal rejimine baglı muayyen liste
deki aşyayı memleketimize sokabilir
ler ve paraları cumhurıyet merkez ban
kasında Türkiyeden bılmukabele aynı 
kıymette alacakları mallar için bloke 
tutulur. Bu son cihet 11 sayılı para ka
rarının 32 inci maddesıyle Maliy Ve

kaletince temin edilmiştir. 
Bizim müstemirren aktif oldu •u

muz memleketler ithaliltı ise ı.erbcstcc 
dövizle ödenmektedir. 

İcra Vekilleri Heyetince tasvib e-
dildiği takdirde. meı iyete konacak olan 
yeni rejim, mevcud rejimin yukarıdaki 
ana strüktürünU bozmıyacaktır. Yanl 
döviz payı ven•cek memleketler, hudut
suz ve her istediklerini memlekete it
hal edebilecekler. döviz payı vermiyen 
kliringli memleketler sadece mukavele• 
lerine bağlı konvansiyonel listeler da· 
hilinde mal ithal edecekler, aktif oldu.. 
~umuz. ı:ıemleketler döviz payh kliring• 
lıler gıbı muamele görecek, pasif oldu
ğumuz memleketler ise ancak muayyen 
bir liste dahilinde ithalat yapabilecek 
ve tediyede 11 numaralı kararname hük

müne tabi olacaklardır. 

Amele vaziyeti 
Halil Menteşe arkadaşımız, amele 

vaziyetinden bahsettileı ve kendilerine 
mahsus olan geniş görü§k müsaid biı;: 
surette ekspoze ettiler. Dedikleri doğ
rudur. Ecnebi iptidai maddeler sadiya
tı gittikçe azalmakta ve buna mukabil 
yerli iptidai maddeler sarfiyatı artmak· 
tadır. Bu netice takib ettigimiz poliU.. 
kanın icabıdır. Endıistrileşme politilG< 
mız, evvclcmirde iptidai maddesi dahil
de olan sanayie istinad ediyor. Hattll 
hazırlamakta olclugumuz teşviki sanayi 
kanunu tadilatı layihasında bu kanun• 
dan istifade iç•n, bunu şart olarak koy
duk. Bu 1ktısad Vekaletinizin ve hükü
metinizin takib ettiği potitıkarun maddi 

bir neticesidir. 
Amele meselesine gelince; Türkcıı 

de buna temas buyurdu. Memleketimis-
de ameleyi bilhassa ecnebilerin li.sanm• 
dan işittıgim g;bi size söyliyeceği.mı 
Fabrikalarımızda çalışan veya tetkikat 
için celbettiğimiz müteaddid ecnebi mü
tehassıslarımız vardır. Vazifeleri fabri· 
kalanınızı organize veya rasyonalize c~ 
mek ve bize kendi bildikleri iyi şcyled 
söylemektir. Nazarı dikkatlerini ilk cd~ 
beden ve bize söyledikleri şey, bizim a
melemizin çok zeki olduğu ve teknik 
işleri, makine işlerini derhal kavradığı· 
dır. Bundan daima sitayişle bahsetmek
tedirler. Hatta bizim memleketi.mizdeld 
amelenin kendi amelelerinden zeki ve 
kavrayıı itibariyle daha yüksek oldu
ğunda ısrar edenlere de rastladım. A· 
mele meselesinin sanayi hayatının ne 
kadar mühim bir meselesi olduğunu 
herkes takdir eder. Amelemiz hakkın
daki takdirkar sözlere iştirak etmekle 
beraber, ilave edeceğim cihetler de var• 
dır: Bizde amele vazifesine henüz: sılQ 
bir surette bağlanmamıştır. Bu endüs
tri için büyıik bir tehlike olabilir. Ame
le geliyor, evvcıa çırak olarak fabrika
larıınızda ucret ele vererek okutuyoruz 
fabrikaya geciyor, orada iki, iiç ay mü: 
kemmel çalışıyor, bir sabah bakıyor
sunuz tezg,ıh boş, işlerini bu suretle 
gurup halinde terk ve koye dönenler 
de v.ırdır. Bilha sa Zonguldak komur 
havzasının randımanının düşük olınası
nın scbeblerinden birisi de amelenin 
daimi olaıak havzada kalıp çatıvmama
sı keyfiyetidir. Bunun için tedbirlerimiz 
vardır: Fabrikalarımızın civarında sıhl 
ve memnuniyetle kalacakları ikametgah
lar vücuda getirmek, okutmak, sıhi biı: 
surette kendilerini ne~aret alunda bu· 

lundurmak hulfısa köyde aradığırı.ı fab-o 
rika civarına nakletmek. Bu bizim ma• 

liyet fiatımız üzerinde de ayrıca bir yülİ 
teşkil edecekt maliyet elemanını yük• 

seltecektir. Fakat bunların o kadar içti• 

mai faydalan vardır ki atiyen fabrikala-

(Liıtfen sayfayı çeviriniz) 
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_J , Hikaye~ 
Çifte aldanış 

Sinemada, filmin en hissi ve heye. 
canlı yerinde erkek yanında oturan ka
dının kulağına eğilmiş ve birdenbire 
kendisine nereden geldiğini anlayama
dığı bir cesaretle: "Ne güzel bir sah
ne, değil mi efendim I" demişti. Kadın 
seyrettiği şiirli maceranın tesiri altında, 
yanındaki yabancıyı hafifçe göz uciy. 
le süzerek ve cesaretini sempatik bula
rak "fcvkar de!'' diye cevab vernıişti. 

Şevket Can'la Saniye iste büyle 
tanışmışlardı. 

•• 
Sonra aylarca beraber gezmişler, 

sevişmişler, anlaşmışlardı. Şevket iri 
yarı, yakı ıklı, kibar bir gençti. Bil' 
kusuru vardı: Çok çapkındı. Saniye, 
giızel, şen, sevimli, mütcnasıb endam
lı bir kadındı. Bir kusur vardı. Giyin
me hususunda zevk sahibi değildi. Her 
ikisi de birbirini sevmekle beraber hiç 
bir zaman sevgililerinin bu k•Jsurları
nı mazur görememişlerdi. Kadın, erkeği, 
kıskançlık damarlarını tahrık edeıck 

kendisini daimi bir azab içinde yaşa. 
tan çapkınlık huyundan vaz geçerek 
yalnız kendine hasretmek için çok uğ
raşmış, fakat bütün emekleri boşa git
mişti. Erkek, kalbini kırmadım, kadı
na zevksizliğini anlatarak onu daha iyi 
giyinmeye, biraz daha kibar b;r göste. 
rişe sahih olmaya sevketmeye çalış· 

mış, fakat muvaffak olamamıştı. Huy 
canın altındadır, derler. 

••• 
Saniye aylardan sonra bir gün dü

şünmüştü ki Şevket kendi~ınin aradı

ğı, tahayyül ettiği erkek değıldfr ve 

hiç bir zaman da olamıyacaktır. O ken. 

disiyle mütevazi fakat mesud bir yuva 

kuracak, karısına ve yuvasına sadık :'Jir 

eş istiyordu. Halbuki, tanışalı aradan 

aylar geçmiş olmasına rağmen Şevket, 

evlenmenin lakırdısını bile etmi. 

yordu. Gerçi kibar, sevimli bir 
erkekti ve hatta ona çılgınca 

baglandığını hissettiği zamanlar da 
olmuştu. Fakat zaman geçtikçe 
kalbinin sesini mantıkı sustunnaya 

başlamıştı. Bu maceranın sonu neye 
varacaktı? Madem ki onunla evlenrmk 
ümidi yoktu, şu halde nasıl olsa gü
nun birinde onun tarafından koparıla. 
cak bu bağı şimdiden kesmek daha 
doğru olmaz mıydı? Bu böyle devam 
edemezdi. Kendisine karşı, hiç olmaz
sa sadık kalmak lüzumunu bile hisset
memiş olan bu erkeğe karfı hiç bir 

nmıza kalifiye amele ve bir amele jene
rasyonu yetiştirmek noktasından o ka
dar faydalıdır ki herhalde bu masrafı, 

külfeti seve seve iktiham etmeliyiz. Bu
nu yapmak kararındayız ve o istikamete 

doğru gidiyoruz. Sümer Bankın heyeti 

unıumiyesinde bu mesele mevzuubahs 

olunurken amelenin gösterdiği zeka ve 

kabiliyet gözümün önüne geldi, biz bir 

gün sadece milli ma11e için değil dıt 

memleketler marşeleri için de mal imil 

edecek bir memleket haline gelmeliyiz. 

ve geleceğiz demiştim. Bu bakımdan da 

amele vaziyetiyle ciddi surette meşgul 

olmalıyız. Filhakika memleketimiz, çe

fitli istihsalatı ve bilhassa sınai iptidai 

:ınadde istihsalatiyle ve en büyük bir 

unayi mıntakasına malik olmak için 

lüzumlu her n evi elemanlariyle, en bü

yük sanayi memleektlerinden ve en bü
yiık mamulatı ihraç eden memleketler
den birisi olmağa namzettir ve mutlaka 
olacaktır. (Sürekli alkışlar) 

Öyle tahmin ediyorum ki bu ati uzak 
değildir. (alkışlar). 

Bu tcrait ve bu emel dahilinde hiç 
Tiırkiyede fabrika bacası söner mi? sön
dürülür mü? 

Emin Sazak arkadaırm büdce heyeti 

umumiyesi üzerine söz söylenirken, 
gümrük kapıları açılırsa bacalar söner 

dediler. Bu güzel bir sözdür. Kendile

rinin biraz evelki izahatımla tatmin e

dilmiş olacağıru sanırım. Meseleyi ik
tısad encümeninde kendilerine bir de
fa daha anlatmıştım, Heyeti umumiyede 
de bahsetmiştim, ıu dakikada arkadaıı
mızı burada göremiyorum. Ben kendile. 
rini daima "llÜstahsil tabaka mümessili 

borç ve vazifesi yoktu. Onu vicdanı ta
mamen müsterih olarak terkedebilirdi. 

Ve günün birinde kararını verdi. Ta
yin ettiği randevüye gitmiyec~kt1. 

Şevket aranmadıkça aramıyacak kadar 
mağrur bir erkekti; muhakkak ki o
nun özür dilemesini beklemıyecı::kti. 

Ve kendisinden bir haber alamayınca 
artık peşinden koşmıyacaktr. 

Kararını yerine getirdi ve o gün 
buluşacakları yere gitmedi. 

• •• 
Saniyenin kendisine Hiyik bir ka

dın olmadığı düşüncesi yavaş yavaş 
§evketin zihninde yer etmisti. Esasen 
bütün tanıdıkları bunu kendisıne tek. 
rarlamıyorlar mıydı? Aşk ~alıcısında 

bunca muvaffakiyetler kazanmış olan 
bir erkeğin böyle saf ve görgüsüz bir 

kıza uzun müddet bağlı kalması diğer 
_kadınlar ycınında kredisini düşfümek

ten başka bir işe yaramıyordu. Ne yap -
sa Saniyeye yeni .bir zavk aşılamaya 

imk~n yoktu. Sonra hem ondan bıkma
ya da başlamıştı. Önceleri, güzelliği

ne hayran kaldığı bu kadınla evlenmek 
ihtimali bile aklından geçmişti. Fakat 

yavaş yavaş bu fikri zihninden koğ
maya muvaffak olmuştu. Onu daima 

yeni zevkler peşinde koşturan may
mun iştihlığı gene baş göstermişti. Sa. 
niyenin temiz ahlakı ve iyi kalp-

liligi hoşuna gidiyordu. Fakat bir ka
dında aranan meziyetler bunlardan mı 
ibaretti. Artık fazla uzamış olan bu 
maceraya bir nihayet vermek lazımdı. 

Onu başından atmaya karar verdi. O
gün tayin ettiği randevüye gitmiyecek. 
ti. Saniye her şeye rağmen bir kadın

dı; bu atlatışın farkına vararak peşine 
düşemiyecek ve gururunu kıran erke
ği kolaylıkla unutacaktı. 

Kararını yerine getirdi"ve ogün bu
luşacakları yere gitmedi. 

*** 
Her ikisi de ogün arkadaşlarına sev-

gililerini atlatmak mecburiyetinde kal
dıklarından teessüfle bahsettiler. Her 
ikisi atlatanın kendisi olduğunu bil
mekten gizli bir memnuniyet duydu. 

*** 
'Gelin, okuyucularım, onları gene 

hakikatten haberdar etmiyelim. Var
sın gene ikisi de aldanarak, bu bir 
kaç aylık maceradan arta kalan biricik 
iftihar hissiyle avunmakta devam et
ıinlcr. 

HiKAYECi 

gibi dinlediğim için sormak isteıdim ki, 
benim kendilerinde sezdiğim endise ha
la yafryor mu? ya,amıyor mu? 

Tütün, buğday ve arpa 
Bugün de ,ttüünden ve kırk beş vila

yet davası dedikleri buğday ve arpa

dan bahsettiler; tütün 1935 senesinde 

memleketimize 18 milyon lira getirmi§
tir. 1935 vasati fiat mikdarı kilosunda 

79 kuruştu. 1936 senesinde 24 milyon !ı
ra para getirdi. Vasati fiat kiio başına 

97 kuruştur. Bilmiyorum bu kadar kıy. 
metli bir maddeye karşı milli ekonu.ni 

bakımından gösterilecek alaka, s i · eme 
layık mıdır? Ve bu derecelerde miıhiır. 

bir madde ihmal edilebilir mi? 

Bunu, size karşı mesuliyet derulJ.e 

etmiş bir insan, yapmağa cesaret e lebi

lir mi? Bizim ve partimizin nazarm':la 
sınıf olmadığı gibi, vilayet farkı da 

yoktur. Bütün Türkiye bir küldür ve 

her köşesi, her karışı ayrı ayrı her biri- . 

mizin öz ve ana toprağıdır. İptidai in

aanlara mahıus olan rejiyonalist vatan

perverlik gibi, rejiyonalist hareketleri 

de şiddetle reddederiz. Kül halinde, hiç 

bir bakımdan ayrılmaz, ayrılınmaz, te

cezzi kabul etmez bir vatan biliyoruz: 

Türkiye! (sürekli ve şiddetli alkıflar.) 

Bir nazım, ana menfaat biliyoruz: mil

li ekonomi menfaati! (tekrar sürekli 

alkışlar). Kendilerinden sormak ister

dim, hangi malımız satılmamı9, elde 
kalmt~, hangi mahsul üzerine ,aynı a-

laka ile heyecanla titrenmemiş.tir? Ve. 

kaletim mesai tarzile yüksek 
memnun edebilmişse bahtiyar 
ğnn. (Sürekli alkışlar). 

meclisi 
olaca-
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ORTA ÇAGDA HAVA HARBi 

Kuyruklarına alevli 
paçavralar takllan 
ürkmüş güvercinler 

Körler için 
televizyon 

T elcvizyon daha pek yeni bir ke
şiftır. Bununla beraber bazı • 

raştırıcıhır fennin bu büyuk zaferin

den körleri de istifade ettirmenin yolu

nu aramaktadırlar. Bu bir te ad gi i 

görünüyor, fakat ••• genç bir ingiliz a. 

limi bu hayalin tahakkukuna çalışınak • 

tadır. Göze hitnb eden intibaların te
mas hassasına hitab eden inti1,:ı"ı:ırn 

tahvili mevzuu bahistir. Körler, par
maklarının ucuyla kımıldayan rc~im

leri takib ed~rek bunl rı zihinlerinde 
canlandıracaklardır. 

Varşovada çıkan Robotnik gazetesinden: 

Lizbon müzesinde hayranlıkla seyredilen bir tablo, bir muharebe 
meydanı üzerinde uçan iki aleti ve bunların içinde bulunan iki şö
valyenin mızraklarla harbe iştirak ettiklerini tasvir etmektedir. Bu 
bir sanatkarın isti~bali keşfeden tahayyülünden mi doğmuştur? Bu
na inanacağımız gelir. Fakat o çağların kroniklerine müracaat edi
lirse bu tabloyu yapanın yalnız muhayyelesine uymuş olmadığını gö
rürüz. 

lngiliz tarihçisi Tilbury 1200 
senesinde bir İngiliz köyü üzerin
de uçan bir makine görülduği.inü 
ve bunun kilisenin üzerine kon
muş olduğunu anlatır. Orta Çl'ğ 
şövalyelerine aid hikayelerde sık 
sık "uçan makine" Ierden bahis 
vardır. Ve 1489 tarihinde yaprl
mış bir Alsas resmi bulut
larda yüzen bir gemi şeklinde hi
ze bunlardan birini tas\/'İr etmek
tedir. Hiç şüphesiz bu gibi hika
yeler birer masaldan ibarettir. 
Fakat portekizli üstadın tablo
sundaki resimlerin hakikatten 
mülhem oldukları sanılabilir. Bu 
tablodaki makinelerden biri her 
tarafından alevler saçan bir kusa 
benzemektedir 

On altıncı asrın ilk yarısında y:ı

şaımş olan alman riyaziyecisi Muns
ter'in "Kozmografya" isimli eserinde 
bir düşman şehrinin muhasarasını da. 
ha müessir kılmak için, kuyruklarına 
alevli paçavralar takılmış güveıcinle

ri şehre uçuran bir Danimarka kıralr
nın hikayesi anlaulmaktadır. Ürkmüş 
kuşlar evlerin damlarma kondu ve ta
mamen tahtadan yapılmış olan bu binala
rın tutuşmasiyle şehri baştan başa ha
rab eden bir yangın çıktı. 

Şimal kavimlerine aid e.ki eser
lerde de, kasabaları imha için ateşten 

kuşların salıverildiği anlatılmaktadır. 

1583 de alman diliyle çıkmış olan bir 

eserde, müellif, bir muhasaranın iyi 

netice vermesi için, kuşatılmış şehir

den uçmuş bir güvercinin yakalanm1. 
sım, sırtına küçük bir torba içinde bi
raz barut konulmasını ve buna bağlc>· 

nacak bir fitilin uçurma esnasmda ~
te,lenmesini tavsiye etmektedir. 

Böylece, eski muhariblerin elinde 
bir kuş, canlı bir mermi oluyordu ki 
bunu bugünkü yangın bombalarını!' 

ceddi addetmek mümkündür. Fakat 

orta çağda hava muharebesinden bal-. 

sedilirken daha ziyade düşman safla

rına dehşet vermek için kullanılan "a

teşten ejder'' ler hatıra gelmekted;r. 

O zamanlardan kalma bir eser bu lc.or

kunç canavar hakkında tafsilat verınek. 

tedir. Bu alet, gergin bezaen yapılı

yor, ya kocaman bir balığa, yahurl ela 
bir yılana benzetiliyordu. Banun İC'ı 

'"ten ve dumanı mide bulandıran bir 

madde ile doluydu. Aleti havalandır
mak için, bir kaç asır sonra Mongolti
ye kardeşler tarafındıın sabit balonda 
kullanılmış olan prensibten istitad~ e. 
diliyordu. 

Tatar ordularının üzerinde görü. 
len bu uçan, tüten ve fena kok·ın ca
navarların manazrası, çelik ..ı:ırhları11 i
çine çekilmiş hıristiyan şövalyeler;r•ın 
ruhlarında büyiik bir korku uyan~?ırr. 
yordu . 

Bu haf ta yapılacak 
Maçlar 

Futbol Federasyonundan 
Fikstür mucibince buhafta Ankara 

Şehir Stadında yapılacak maçlar §Un· 

tardır : 

1 - 29-5-Cumartesi Ankara Gücü • 
Galatasaray saat 16. 

2 - 30-5-Pazar. Gençler Birliği • 
Galatasaray saat 14. 

3 - Maçları İzmirden Bay Musta
fa idare edecektir • 

ilk matbaa ne zam 
kuruldu? 

lndustrial and Engineering Chemistry gazeı,, .. :.,~,,.n: 

Matbaayı kim icad etti? 
Her halde hiç dü§i.inmeden Gutenberg diye cevab verecekshıiz 

Fakat cevabımz ancak yan yanya doğru olacaktır. Çünkü elle i~le
yen matbaası sayesinde Gutenberg hakikaten matbaanın mucidi ise 
de, yazıları teksir etmek uc;u1ü ondan çok evvel malUmdu. Garr; me
deniyetinin bir cok icadlarmı daha evvelce tanımış olan Çin.de, on 
birinci asırdanberi, miıtehaırik matbaa harfleri kullanıhyoıdu. Ru i
cad general Pi-Şing'e atfedilmektedir. Fakat, romalıların da, bugün
kü matbaanın esasını teskil euen usule aşina oldukları hiç şüphesiz
dir. Bu usule istinaden Gutenherg'in on beş asır sonra icad ettigi 
matbaayı elde etmek için k:.içük bir hamle yapmalan kafi{ gelecekti. 

Asıl garibi, bu mühim hakikatin 
bugüne kadar bilinmemı~ kalma
sıdır. Eski Roma şehirlerinin ha
rabeleri inceden inceye tetkik e
dilirken burada gorülen hiçlik 
bir nokta kimsenin dikkatini çek
miyordu. 

İmparatorun hamamına su getir
meye mahsus bir boru tetkik e.iılirse, 
bunun Hitin alfabesinin k1m;undan 
harfleriyle bir ibare ta§ıdı;:ı g~riı!tir. 

Bu harflerin bizim ınatbaa harflerı-

mizi hatıar getirmemesine imkan yok

tur. O devirde bu ka.bartm:t h::ıdlerin 
üzerini boyayarak bir papirüs yapıa. 
ğını veya her hangi madeni levhayı ü
zerine tatbik etmeyi düşünel"eir bir tek 
romalının çıkmamış olı.luğ! . .ma mı i
nanmak lazımdır? 

Her halde tarih bu meı·akh suale 
bir cevab vermemektedir. Roma şair 
ve muharrirlerinden hiç biri, srsleri
ni bütün imparatorluğa yayabilecek o
lan böyle bir icada en küçuk birer tel
mihte bulunmamaktadırlar. Şu halde 
kabartma harflerin yapılmı§ olmasına 

rağmen bundan matbaada ıstifade et
mek fikrinin hatıra gelmemiş olJu~u
nu kabul etmek lazımdır. 

Roma edebiyat ve fikir hap.mm 
şaheserlerinden biı çoğunun devrimi. 
ze intikal etmemiş olduğu düşünülür
se buna esef etmemek mümkiin de

ğildir. 

Canlı mahlôklann 
bünyesini değiştirmek 

kabil midir? 
Rontken şualarının canlı uzu ılnr 

üzerinde yaptığı müdhiş tesırlr:- ma. 
llımdur. Rontkenle uğrapn miiteltas
sısların kansere tutulması da bt". me

yandadır. 

Bir kaç yıl önce maruf fizyoiojist 
Proftsör Müller'in bu sahada yaptığı 
tecrübeler çok dikkate değ<.r n"tice
ler vermiştir. Bu alim, muhtelif sinek. 
!erin yumurtalarını rontken ışığının 
tesirine tabi tuttu. Bu yumurtalardan 
çıkan sineklerin bünyelerinde büyük 
tahavvüller husule geldiği görU1clü. 
Bu sineklerin muhtelif uzuvlarında, de
ğişiklikler göze çarpıyordu. 

Daha birçok alimler de pr:.leEör 

Müller'in yolunda araştırmalara d~vam 

etmi,ler ve yalnız rontken ııığınrn de

ğil, Ultraviyole ve radyom ıfıklarmın 
ayni hasaaya malik olduklaıını isoat 
etmitlerdir. Bu ıfıklarm tesiriyle ne

batlar üzerinde de bazı deği~klıkler 
husule geldiği görülmü~tür. 

Dikens'in 
hikayesi 

Daha bal aylannı ge· 
çiren bir karı kocayı 

biribirin en ayırdı 
Nevyorktan Deyli Meyl'e bitdıril. 

diğine göre Los Angeles mahkeme
ıinde tuhaf bir boşanma davau görül
müştür. Bu davada meşhur İngiliz ro
mancısı Çarles Dikens'in Pikvik ka· 
ğıdlarındaki "bir delinin el yazısı,, e-
seri bu boşanmada esas rolü oyuamış· 
tır. Biribirlerinden ayrılmasına karar 
verilen gelin Kaliforniyanın petrol kı
rallarından birisinin kızı ;e Kaliforni. 
yanın güzellik kıraliçelerinden birisi
dir. 'Güvey de Princeton ünıversitesi 
mezunlarından bir delikanhdw. 

Bayan Laura Hampton Loomiı 

mahkeme huzurunda bal aylarının ilk 
iki gününde kocasının kendisini ka
ranlık bir otel odasına sokarak orada 
kendisine zorla Çarles Dikenıı'in a
normal insanlar hakkında yaı;dıgı mef. 
bur etüdü okuttuğunu söylemış ve de· 
mittir ki: 

- Bu eser, bir erkeğin bir kadınla 
evlendikten sonra mütemadiyen ona 

kendisini öldürmekten bahsederek ka
dıncağızı delirttiği hakkındadır. 

Ben kitabı okuyup bitirdikten son

ra "bu mübalagalıdır ve imkansızdır" 

dedim. O şu cevabı verdi: 

- Hiç de imkfinsız değildir: ben 
de hep bunu düşünüyorum. 

Mahekme, bu davayı dinledikten 
sonra genç evlileri ayırmak kara•·ını 

vermiştir. 

Uluı tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lizımıelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

insan 

Yazan: Doktor Aleksi Karel 
Tllrlcçeye çeviren: Nasuhı Baydar 

Uluı Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 
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Zara belediyesinden: / 
Kapalı zarf asuliyle içme su font boru 

münakasası 

Ankara orman 
Hazine namına müsadereli olup Ankara orman müdüriye · ı 

depolarında ve Yediemin1erde mevcud bulunan 1098 adede muadil 
14 metre mikib 643 desimetre mikib muhtelif ebadda çam keres
tesinin beher metre mikabı 20-30 liradan 29451 kilo karışık odun 
ile 2432 kilo çam odununun beher kilosu 50 fer paradan 4280 ki
lo meşe kömürü ile 130 kilo çamkömürünün ve 3595 kilo karrs t'· 
kömürünün bebe rkilosu 3 kuruştan ve 2560 kilo çıranın beher ki: 

~usaddak pro1esi mucibince fenni şartnamesi, boru keşifna -
mes_ı, muhammen fiat cetveli, münakasa şartnamesi, Ulus ve Cum. 
hurıyet gazeteleri idarehanelerinde mevcut olup talipleri görebilir. 

Her bir rüsum masraf ve nakliyesi belediyeye ait olmalı: ve Si
vas'ta teslim etmek ve her vagona (15) tondan aşağı tahmil etme• 
nıek şartlariyle (8544) lira bedeli keşifli (102) ton muhtelif fatu • 
ra font boru ve aksamı mahsusasr 19-5-937 den itibaren bir ay müd
detl.e kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin % 7,5 
temınat akçesi ve muteber banka mektubu muvazzah adresleriyle 
münakasaya iştirak edecklerdir. 

İLAN 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen bedeli 645 kuruş olan 

1350 kilo 60 ve 500 kilo 50 numarada:ı olmak ve müte2hhid nam e 
hesabına alınaca!c o~a~ keten iplikleri açık eksiltmeye konmu.,. .ır. 

2 -:-- Şartn.~m~~ını parasız alrn~k ve örneklerini görmek ıısti• Iosu 2 kuruştan 3 adet çam düğeninin beher adedi 2 liradan, 60 a
det çam boyunduruğunun beher adedi 25 kuruştan yirmi gün müJ. 
de~le_ a~k ar~m_ıaya çı~arılmıştrr. Şartname ve müzayede kaime
lerım goroıek ıstıyenlerın her gün Ankara orman müdüriyetine 
müracaatJan: 

yenlerın her gun ogleden sonra komısyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 894 lira 94 kuruştur. 
4 - İhalesi 14.6.937 P. ertesi günü saat ıı dedir. 

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

Alıcıların yüzde yedi buçuk teminat akçalariyle 14.6.1937 günü 
saat 15 de Ankara orman miidüriyetinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. {1361) 1-2316 

ANKARA İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN; 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 üncii 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam iııale 
saatında M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri (1358) 

l-2314 

İLAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 3100 lira olan 106 kalem muhtetıt 

Demirci Belediye reisliğinden 
Ankara posta telgraf ve telefon idaresine borçlu Ankarada 

Fevzi paşa mahallesinde 100 sayılı evde müteveffa Bedri SaFe;t 
kansı Kazımeye: Kocanız Bedri Saffetin posta idaresinde memur 
bulunduğu zaman 341 senesinde idareden almış olduğu elbise v .. 
şapka avansından borcu olan 42 liranın tahsili hakkında mahkeme_ 
mize a~tığı. alacak davasının duruşması sırasında ikametgahmızm 
meçhulıyetıne mebni mahkemece ilanen tebliğat icr<'sına karar vc
rilmistir. 

telsiz malzemesi açık eksiltme ile satıQJ alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 15 haziran 937 sah günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 232 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 

. 1 - 497 5 lira 65 kuruş kıymeti muhammene ve keşifli mez .
b~~. ınşası 20-5-937 perşembe gününden itibaren 5.6-937 cumartesı 
gunu saat 16 ya kadar müddetle açık eksiltmeye konınuşt'.ır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı oelgelerle birlikte eksilt· 
nıe gün ve saatında M. M. V. satın alma KO. dlı bulunmaları. 

2 - Bu işe ait sartnameler mukavelename nafıa işleri genel 
şartnamesi keşif ve h~ulıisa i keşif cetveli proje mezbaha yapı ni -
zamnamesini istekliler Demirci belediyesinden görebilirler. 

İl~n tarihinden itibaren on beş gün zarfında rnahkememi.::c 
müracaat etmedi;;iniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirC!e 
mahkemeye gıyaben bakılııcağı ve duruşmanın da 11.6.937 saa 9.5 
talik edilmiş olduğundan mezkfrr tarihte mahkemeye gelmeniz ve 

(1359) 1-2315 

Ankara Belediye Reisliği llimları 
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 373 lira 18 kuruş 

rnuv:kkat teminatını vermiş ve bu gibi 5000 liralık inşaat yapmış 
oldugunu gösterir müteahhitlik vesikası ibraz etmesi şarttır. 

. 4 - İhale 5/ 6/937 cumaretsi günü saat 16 da Demirci bele 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 1-2323 

--------------- -~~~~~~~· 
İLAN 

1 - Yenişehirde 1082 inci ada
da 27 parselinde 55 metre mu
rabbaı Belediye mali arsa on 

lıeş gün müddetle açık artırma
ya konulmuştur. 

İLAN -
dıye dairesinde encümen huzurunda yapıJacağından isteklilerin 
gelmeleri bildiri1ir. (1313) 1-2255 

KIRŞEHİR İCRA MEMURI.UGUNDAN: 
l - Yenişehirde 1046 mcı a· · 

dada 7 parselde 10 metre murab
baı belediye malı arsa on bet 
gün müddetle açık artırmaya ko. 
nulmuştur. 

Miihendis aranıyor 
Eti Banktan: 

2 - Muhammen bedeli 165 Ii. 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 12,37 
liradır. 

2 - Muhammen bedeli (150) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı {11,25) 
liradır. 

Asgari beş sene betonarme ve sair inşaat proje ve statik hesa • 
ba~iyI.e meşgul olmuş bir dip1om mühendisle as gar! v beş s.ene .muh. 
tehf ınşaatm tatbikatında şantiyelerde çahşmış dıger bır dıplon;ı 
mühendis ahnaca.lctır. Gösterecekleri vesaikle tevasik edeceklerı 
tecrübelerine göre 250 • 350 lira ücret verilecektir. 

Ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 

Tapunun 8 numarasında ve ikinci tı:şrin 933 kayıdh doğu se
net sahibi batı Hüyük kuzey senet sahibi güney Kızılırmağa kadar 
uzanan arazi ile mahdud ve suyu muntazaman ve bolca şehirden 
akan ırmaktan gelir ve yaz kış kesilmeden işleyen ve senevi 1000 
liraya yakın bir varidat temin eden olukları saçdan yani demir 
saçtan 3 döner değirmen taşı ile birdeğirmen ocağı ve yatı odası 
ve deposu ve hayvanat ahırları bulunan dıvarları kerpiçten üzeri 
kısmen toprak kısmen kiremit ile örtülü ve 3 yeminli ehli vukuf 
tarafından (6250) lira kıymet tahmin ve takdir olunan Höyiik 
namiyle maruf değirmen binasiyle içindeki taşlar ve oluklarla it_ 
tisalindeki ahırların bir arttırma şartnamesile bir ipotek borcu için 
paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Arttırma müddeti 30 gündür. 
Arttırma 30.6.937 tarihinde çarşamba günü saat 14 de Kırşehir ic
rasında yapılacaktır. Verilecek bedel tahmin olunan kıymetin 
% 75 şini bulmazsa son müşterinin teahhüdü baki kalmak şartiyle 
üste bırakılınağa yapılmıyarak arttırma 15 gün sonraya bırakıla
rak 15 inci gün yani 15.7.937 tarihinde saat 14 de yapılacak arttı~·
ma neticesinde verilecek bedel her kaç liraya çıkarsa icra ve iflas 
kanununun 129 uncu maddesine tevfikan en fazla veren müşteriye 
üç defa bağrıldıktan sonra üste bırakaılacaktır. Arttırma şartna
mesi 10 haziran 937 gününden itibaren herkesin göreceği bir ma. 
halde icra dairesinde asılıdır. Müşteri takdir olunan kıymetin ~-:-. 
7,5 nisbetinde pey parasını peşin ayrıca da dellaliye ve tapu ha:-. 
cını vermeğe mecburdur. Satıs peşin para iledir. Bu şerait daire
sinde satın almağa istekli ola

0

nlar icranın 937 /886 numarasına ve 

4 - Şartnamesini görmek isti
yen1er her gün yazı iş1eri kale. 
mine ve isteklilerin de 1 hazi 
ran 937 salı günü saat on buçnuk
ta belediye encümenine müraca-
atları. {1245) 2138 

4 - Şartnamesini görmek isti
yen1er her gün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de 1 haziran 
937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat• 
ları. (1246) 1-2139 

Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
{1318) 1-2263 

Ankara Belediye Reisliğinden: , 
Hafta tatili kanunundan istifade eden ticarethanelere verılen 

ruhsatiye müddeti 31.5.937 tarihinde bitiyor. Bu günden itibaren 
bu ruhsatiyelerin yenilestirilmesine baslanılmıştır. AHikadarların 
şimdiden eski ruhsatiyeİerini bir istid~ya iliştirerek müracaat. et. 
meleri lazımdır. Yeni sene için ruhsatiye almamış olanların tıca
rethaneleri haziranın birinci gününden itibaren pazar günleri ka-
patılacaktır. ( 1299) 1-2217 

Ankara <:umhuriyet 
Iüddei Umumiliğinden: 

Sivas ceza erinin 938 ıenesi mayıs nihayetine kadar bir senelik 
ekmek ihtiyacı çifti 960 gram hesabile en azı 135.000 ve en çoğu 
170.000 kilo olarak alınacak olan ekmek yıllık yerli ve sarı ba.ş buğ
dayından ve fabrikanın ikinci u~~n~n olup ça:~ıda :ıatılan ikinci 
:e"i ekmekten ve belediye nar~ ı:uennden tenzılatla ıhale edilmek 
~~re ıs mayıs 937 tarihinden ıtıbaren kapalı zarf uauJiJe 20 gün 

muddetıe münakasaya konulmu.ştur. . • 

k 
Talip olanların yüzde yedıb~çulı: hı:esa.bıl~ temınatı. m':!~bte 

a Çasr ve banka mektubu ile ~ıranın.. şınkck~lcku~esı gun ..29!-hat 
1! de Sivas C. M. U. Jik dairesınde I?uteşe ı o~syon~. ve ua a 
zıyad lu 1 lı: · t yenler hapısbane MD. yetine muracaatları 
iJ~ e ma mata ına ıs e 1_ 2162 
_an olunur. (1262) 

Ankara '' aliliğinden: 
. . ka k gm~ da 10 metruke 20 kapı 20 !ıra bedeli icarlı ıstasyon ar so a . - -

No. lu kargir mağazanın karının ihalesi 31-5.937 pazartesı gunu 
saat 15 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur... t 

· 1 •· ·· en gun ve saa -Taliplerin 18 lira dipozito makbuzıy e sozu geç 2130 te Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları. (1239) ı-

Kızılay Cenıiyeti İzmiı 
l\f erkezinden: 

Kültür parkta Kızılay kurumu tarafın~an ya~tırılacak kırk bin 
lira bedeli keşifli sağlık müzesinin ihalesı 3 hazıran 1937 perşem
be günü saat on yedide Kızılay İzmir merkezinde ka~lı zarfla e~
siltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname, .. keşıf~~~· pro~.e 
Ve I A ı ·· k ·· ere fzmir belediyesi baş muhendıslıgıne mu-p an arı gorme uz .. ·· b' 
racaatl · f Ak için tekliflerini söylenen gun ve saatte uç ın 
liralık a;:~~~i 

1

;~çesiyle birlikte İzmir kızılay kurumu başkan-
lığına vermeleri. (1298) 1-2216 

Ankara Ticaret ve sanayi 
Odasından : . . 

A k . S . odasının postahane caddesındekı ar-
n ara Tıcaret ve anayı fl ·· 

sası üzerine inşa ettireceği ticaret odası binası kap~ı ~~. ~ ~7~na
kasaya konmu tur. !hale 14 haziran 1937 ~az:ırt~ı gu~u og e en 
sonr saat 15 deş odada yapılacaktır. En az eIIı bınkhr~~ık ınşaa~/a~
mış olduklrmı resmi tasdikname ile ispat ede~e 

1
;:.;p ]ve mu ea • 

bitler 15 lira mukabilinde odadan şartnameyı a 1 ır er. 

I 
PEK YAKINDA 1 

Pat - Pataşon Sirkte --------
Nafia Vekaletinden: 

belediye dellalına müracaatları ilan olunur. 1-2320 

1 
Ankara l.cvazmı Amirliği Sahnalma 1 

Komisyonu llanlan --------------- ---------------~· 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 60000 kilo yoğurda teklif edilen fiat pahalı görüldüğün
den biray zarfında paz;;ırlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 5.6.937 cumartesi günü saat 11 de levazım 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yoğurdun tutarı 9600 lira Joup muvakkat teminatı 1IO li
radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 eli maddelerindeki vesika v_ te
minat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte komisyona gel. 
meelri. {1347) 1-2311 

İLAN 
Lüleburgaz tümen merkez birlikleri için 193 ton sıgır etı ıta

palı zarfla 14.6.937 saat 15 de alınacaktır. Muhammen bedeli 
52.110 lira ilk teminatı 3856 liradır. Şartnamesi 261 Jı:uru, mulı:abi
Jinde alınabilir. Teklif mektubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iş
tirak için ihale !'aatinden bir ıaat eveline kadar teklif mektupları 
ve kanunun 2, 3 cii mddelerindeki vesikalariyle birlikte Lülebur-
gaz Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (1355) 1-2313 

İLAN 

1 - Niğde ve Yozgad gamizonlannda bulunan kıtalarm bir sene. 
lik ihtiyacı olan 530 ton ekmeklik un kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen 58300 lira olup ilk teminatı 4372 lira 50 
lnınıştur. 

3 - Eksiltmesi 11. Haziran. 937 cuma günü saat 15 de Niğde 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 1stekli1erin teklif mektup -
Jannı 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun olarak ihaleden bir 
aaat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermiş olmaları şarttır. 

4 - Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonumuzdan alı-
nabilir. (1269) 1-2188 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan iş: Demirköy alayının 90 ton sığır etidir. 
2 - İşbu ihale kapalı zarfla yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin muhammen bedeli 25.200 liradır. 
4 - Sığır etinin ilk teminatı 1890 liradır. 
5 - İhalesi 4. Hazira ı 1937 cuma günü saat 15 de Vizede yapııa

c:aktır. 
6 - Şartnameler aızu edenlere hergün Vize satın alma komis-

yonunda gösterilmel:tedir. (1256) 1-2156 

İLAN 
1 - Ankara gamizonu birlikleri için 30000 kilo kuru tasuıya 

4. 6. 937 cuma günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Fasulyanın tutarı 3600 lira olup muvakkat teminatı 270 li

radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İstekliler~ kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte levazım amirli-
ği satın alma komisyonuna gelmeleri. (1261) 1-2186 

İLAN 

Miktarı Muvakkat teminatı 
Cinsi Kilo Lira 16 h · ~,. .... ._ ·· ·· saat 15 de Ankarada nafıa veka-

azıran 1937 çarv- gunu • 2317 r a 10 ku Bir birlik için kuru ot 168000 756 Ktipalı zarı 

Dc,·lct UeruiryoJJarı \'e Limanları Umum 
l\Jiidiirliiğii SatmaJma KomİsJoım ilanları 1 

İLAN 

Muhammen bedeli (4960) lira olan 335 ton yüksek kalite sö1111 
memiş kireç 7.6.1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (351,75) lir&lık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin. 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1277) 1-2229 

Ankara defteı·da.rlığından 
Mükellefin Nevi 

ismi iştigali 
Kazanç V. 
Lira Kr. 

İhbarnamenin 
Varak Dosya 

Hamdi Eskici 
Hamdi Eskici 
Rasim Kasap 
Cafer Bakkal 
Cafer Sebzeci 
Mustafa oğ. 
lu Mehmet Kömürcü 
Mustafa oğ-
lu Mehmet Kömürcü 
Bekir Kömürcü 
Abdulla:-ı 
oğlu En.er Eskici 
Ahmet Berber 
Ahmet ka-

22 50 
12 50 
1 66 

55 22 
13. 47 

39 50 

25 30 
35 29 

16 43 
5 70 

rısı F;atına Halı tamircisi 4 50 
Ali o~lu 
İsmail 
Hasan 
Rıdvan 
Eşref 
Mehmet 
Ürgüplü 
Hüseyin 

Demirci 
Kömürcü 
Yorgancı 

Yorgancı 

thümcü 

oğlu Osman Sebzeci 
Ömer 
1smail 
İbrahim 

Tamirci 

2 48 
2 48 

10 05 
9 50 

5 5!) 

34 12 

6 25 

oğlu İhsan Müteahhit 4 97 
Mehmet o~-
lu Mustafa Seyyar satıcı 5 10 
Rifat oi>lu 
Muhsin 
Salih 

Kunduracı 27 7 5 
Ekmekçi 30 24 

Zeki Bakkal 49 SO 

Ali oğlu 
Mehmet 
Tevfik 
Yapıcılık 
Llmitet 

Xunduracı 

Şirketi 
Sadberk Aile 

mutfağı 

Hüseyin oğ-
lu Hüseyin Bekçi 

Hüseyin 
oğlu Osman Bekçi 
Çerkea o-
ğullarmdan 

38 00 

125 00 

22 56 

17 00 

17 00 

Veli Seyyar satıcı 5 10 

Tarh 
782 
783 
768 
719 
756 

Senesi. Cilt No. No. 
933 51 7 4815 
933 51 8 481) 
933 50 82 4816 
933 il 46 4818 
~ 50 63 4819 

750 

755 
780 

761 
752 

787 

766 
789 
759 
760 

745 

765 

750 

44 

o 

757 
34 

561 

726 

160 

767 

144 

'50 

933 50 60 4820 

933 50 61 4820 
933 50 86 4821 

933 50 68 4822 
933 50 58 4823 

933 

933 
933 
933 
933 

933 

933 

933 

933 

953 

933 
933 
933 

933 

933 

933 

933 

50 83 

50 73 
50 85 
50 66 
50 67 

50 37 

50 72 

50 56 

50 62 

8 z 

50 64 
11 5 
11 25 

11 53 

50 42 

50 74 

2 95 

10 1 

8 1 

4824 

4825 
4826 
4827 
4828 

4829 

4830 

4831 

4832 

4833 

4834 
4835 
4836 

4837 

r 

4838 

4839 

4840 

4841 

4842 
Jeti malzeme eksiltme komisy?nuodasınd4a ce

1
m a~.k telgrı;f teli il; 

ruş muhammen bedelli galvanıze 15 ton m m. 1 
.. • • • 

160 kilo 1.5 m/m. Jik bağ telinin kapalı zarf usulu de eksıltmesı 
.. .. 239805 1080 ,, .. 

,. " ~ 1000 108 A.-ık eksiltme 
Halil oğlu 

15 90 

o 

7fi2 

933 

933 

yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve ttferruatı.~arasrz olarak Ankarada ve-

kalet malzeme müdürlüğünden almabıhr. 
Muvakkat teminat 173 lira 78 kuruştur. -~--ı... günii 
İsteklilerin teklif mektublarmı 16 huiran 9.~7 .~.---- ele 

saat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdurlugune verm • 
ri lazımdır. (1306) 1-2309 

,, ,, ,, ,, s • 
ı _ Guiantep garnizonu ihtiyacı icin yukarda miktarları ve 

elı:ailtme şelı:illeri yazılı kuru otun eksiltmesi 15.6.937 sah günü sa-

at 14 de yapılacaktır. .. .. . . 
2 _ İsteklilerin kanunun 2. 3 uncu maddelerınde yazılı vesıka. I 

lariyl eteminat makbuzlarım havi teklif mektuplarını yukarda ya· 
zıh ihale saatinden bir saat eneline kadar Gaziantep atın alma 
komisvonana vermeleri. (1312) 1-Z246 

İbralı: .. , Terzi 50 69 4843 
Ethem c. :u 

Ömer Kahveci 12 '3 764 933 50 71 4844 
Yukarıda isimleri yazılı mükeJJeflerin ikametgahları meçhul ol. 

duğundan namlarına matruh kazanç ver~sine aid ihbarnamelC"ri 
tebliğ deilemcmiştir. Tebliğ m.ıhmına lı:aim olmak üzere ilin nlu-
rıu r. f1340) • -2310 
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l{iralıli Daire l{asiver ve 
Üç oda, bir hol ve nezareti 

iyi bir daire kiralıktır. İçindeki
lere müracaat. 

Adliye sarayı karşısında lsa-
bey apartıman No. 2 1-2124 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus il5n me· 
murluguna miiracaat. 1-2282 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz F aik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

. 
tez o-alı tar o 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek Ü
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktbrltiğe bizzat müracaat et-
mel~ri. 1-2281 

Mağaza, Depo 
Yazıhane Aranıyor 

Muteber bir müesseseye iyi 
yerde satı§ mağazası, depo beş 
altı odalı bir yazihane arayor. 
Kontrat şimdiden veya bir müd
det sonra yapılabilinir. 

P osta kututsu: No. 65 mü-
racaat. 1-2321 

Kiralık Odalar 
Kutlu apartımanı Atatür!~ 

Bulvarı Yenişehir. 
1-2322 

Kiralık möbleli Oda 
Işıklar cad. Nafiz B. Apar

tıman kapıcıya müracaat 
1-2321 

Kiralık Oda 
Aile yanında, banyolu ve 

möble bir oda. Şerait ehven. 
Yenişehir T una asfaltı bitişi. 
ğinde Yiğitkoşun sokağı No. 15 

1-2319 

Kiralık Ev 
Keçiörende 'Gazino karşısın • 

da 55 • 56 No. evler kiralıktır. 
3088 elefona müracaat. 

1-2277 

Her türlü radyo tamirat. 1 

Hava gazlı, muşambalr, bü
yük teraslı, bahçeli bir ev kira
lıktır. Telefon: 1347. saat 10-12.30 

Yenişehir Seliinik Cad. No. 51 
1-2306 

Mücellit Aranıyor 
Ankara matbaasına müracaat. 

Ağazade va lef ı mü
tevelliliğindeıı: 
Vakıf akarlardan Koyunpa. 

zarındaki 78 numaralı tatlıcı 
dükkanı haziran ı 937 iptidasın
dan itibaren bir sene müdde t e 
kiralanacağmdan isteklilerin te
minat akçalarile 31 mayıs 1937 
pazartesi günü saat 14 de Ağa
zade hanındaki miitevellili~e 
müracaatları. 1-2326 

Sa tıhk Ev Aranıyor 
Yenişeı. : . ve civarında satı • 

tık bahçeli evi olanların son fiat· 
lariyle Kınacı oğlu hanında mü
hendis Asım Yolaç adresine mck. 
tubla Müracaatı. 1- 221)8 

Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi 

Hissesi hareket dolayısiyle 
satılıktır. 1243 a teleofn edilmesi 

1-2327 

~ 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

Askeri Fabrikalar Umum .Miidiirliiğii Satmalma 
Komisvonu ilanları 

100 Ton mutahhar Avrupa pamuğu 
Tahmin edilen bedeli 55.000 ra 75 kuruşmukabilinde komİS• 

lira olan yukarıda mikdarı ve yondan verilir. Talihlerin mu
cinsi yazılı malzeme askeri fab- vakkat teminat olan 4000 lira ve 
r.ikalar umum müdürlüğü satın 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
alma komisyonunca 4.6.937 cu- üncü maddelerindeki vesaikle 
ma glınü saat 14 te pazarlık ile mezkur gün ve saatte komisyo. 
ihale edilecektir. Şartname 2 Ji. na müracaatları (1362) 

1-2317 

Divanı l\luhasehat Riyasetinden: 
Niğde inşaat muhasibliğinin 934 yılı idare hesabının muhake

mesi neticesinde muhasibi mes'ul sıfatiyle iş görmüş olan İsmail 
Hilmi hakkında sadır olan 7 sayılı ilam mumaileyhin ikamet ma
halli belli olmamasına binaen kendisine tebliğ edilememiş oldu.. 
ğundan hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi 
hükmünce tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

İşbu ilan 26.5.937 tarihinden itibaren daire dahilindeki levhaya 
asılmıştır. (1354) 1- 2312 ---, 

Satılık Motosiklet 
Tiriyomef markalı az kulla

nılmış 9 beygir kuvvetinde bir 
motosiklet peşin para ile satılık
tır. Maliye merkez muhasebecili
ği veznesinde S. Sunay; müraca-
at. 1.2292 

Kiralık Kat 
Dikmende yukarı Öveç yata. 

ğında İbrahim Soykanın evinin 
dört odalı üst katı kiralıktır. BU.. 
tün konforu vardır. İçindekile • 
re müracaat. Tel: 2593 

1-2267 

~TÔRKIVE )j BANKA~\--
~ 

Y f~N i S i N E l\1 A l .. . t\ R H ALK 
BU GECE 

K endi reklamını kendi yapan bir lilm 
DANS İÇİN YARATILMIŞ 

Ba§ Rolde : Dünya Dans Kıraliçesi 

ELEANOR POWELL 
lLA VETEN: CANLI RESiMLER 

GONDOZ 
KIRAL ECLENİYOR 

Aynca: İngiltere Kıralı S. M. VI. cı 
Jorj'un taç giyme töreni ve Ankara 
atadmda yapılan l 9 mayıs apor ve 

gençlik tenlikleri 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından teknik bilgi 

BUGON BU GECE 

Bakir Delikanlı 
GARY COOPER 

T aralından büyük bir m uvallakiyet 
le yaratılmıf heyecanla karııık nef i• 

bir aık ve hu kaynağı 
ila ve: Ağuatoa Böceği 

( Renkli Miki) 
Tenzilatlı halk matin esi 

12.15 de 
KAÇIR BENİ 

Halil Neci Mıhcıoğlu 

.Anafartalar No: 111 


