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Kahraman tayyareci 
Atatürk kızı Sabiha GOkçene 

dün büyük bir tOrenle 
murassa bir madalya verildi ı 

Bn. Gökçen nutkunu söylüyor 

BQ§betke 

iki mesaj 
Falih Rıfkı ATAY 

Atatürk imzasını taııyan iki 
mesaj, asla ıüphe yoktur ki Bal· 
kan antantı deYletlerinin ittifak 
ve milletlerinin kardetlik tarihin
de easlı bir merhale tefkil eder. 
Atatürk imzası, onyedi milyonluk 
Türkiye halk yığınlarının mütte
l'ek ahdi demektir. 

1srnet lnönü son zamanlarda 
Balkan müttefiklerimizden ikisini 
ziyaret etti Bütün tezahürler §UDU 

İspat etmişiir ki balkanlılık birliği 
Yalnız resmi ve mesul makam ve 
§ahsiyetler tarafından değil, en 
derin katlarına kadar, halk yığın· 
ları tarafında·n benimsenmiştir; 
soğuk kanlı mantığın olduğu ka· 
dar, şuur ve ruhların malı olmuş· 
tur. 

Nihayet bu hakikat herkes ta
rafından bilinmek, Balkan mütte
fiklerinden herhangi birinin hür
riyet ve şerefinin, altmıt milyon
luk balkanlılar blokunun ıarııl
maz inancası altında bulunduğu 
anlaıılmak lazım gelir: "HuJuJ
larımızın bir ve onu müdalaa kuv
vetlerimizin bir ve ayrılmaz kuv· 
vetler olduğunu ıöylem~kle en ~ü: 
yük inıanlık ve aıkerlık zevkını 
duyduğu.mu ıize .büdi~mekle !!'~
.udum.,, Bu mesajı Atmaya gotu
ren telin öbür ucundan General 
Metaksasın cevabı, bütün Elen 
milletinin bir gönül yankısı gibi 
aksetti: ''T amamile ve her daim 
için mutabıkız.,, 

Bu değerli Türk kızının 
gösterdiği muvaff akiyet 

kd d 
lsmet lnönü Ankara istasyonunda kendini kar§ılayanlar arasında 

~ü!~ava ku~~erkez~ün~~.~~ü~~~~.~~ini kut- 1 s met 1 n ön Ü d Ün 
layan eşsiz bir toplantıya sahne oldu: Türkkuşunun ilk kadın uçma- şehrı•mı•ze geldı• 
nı, Bıqöğretmen Atatürk kızı Bn. Sabiha Gökçene Türk hava kuru-
mu tarafından, çok samimi bir törenle murassa bi; madalya verildi. 

T 
.. kk ku 1 . 1 • • İngiltere kıralı Altıncı Corcun tar 
ur uşunun ru uşunu ve ·- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . r· . d '.I 

ki planörle başlayan çalıtmalarını ! ! gıymc orenın e Cumhuriyet hükumc-
hatırlayanların gözleri önüne, : Is met ı·n 0-· n u· • n u· • n : tini reisliğinde bulunduğu heyetle tem. 

Bn. Sabiha Gökçenin ciddi ve can- ! ! sil eden Başbakan ismet İnönü Ye Bn. 
lı simasının gelmemesi imkansız- : ! İnönü dün saat 10.48 de hususi trenle 
d • • • k k t kd • 1 • : şehrimize dönmüşler ve istasyonda Ka-

ırTürkkuşu alanında lastik halatların : yu se a 1 r erı : mutay başkanı Abdülhalik Rcoda. 
havaya fırlattığı narin gövdeli, narin ! : Cumhur reisliği bafyaveri, Hususi b-

.kanadlı planöre, binip, önce öğretmeni : S. Gökçen türk kızlannın ilk kahraman : ıem müdürü, bütün vekiller. kordipto-
iJe beraber, birkaç zaman sonra yalnız ! • matik, mebuslar, Genel kurmay ikiod 
başına talimlerine devam eden Bn. Sa- ! tayyarecİsİ olarak memleket karşısında ! başkanı, mülki ve askeri ileri gelenleri. 
biha Gökrenin, Kırundaki Koktebel : eli t .. f • t• ! Ankara valisi, mevki ve merkez kuman. 

:s • • • mevcu ye gos ermış ır . danlariyle emniyet müdürü tarafıodu 
mektebine gittiğini, oradan en ıyı not- • ! k ları alarak döndüğünü ve nihayet bir : - Yük•ek cemiyetin duygularına tercüman olarak Sabiha Gökçen'i • arşılanmışlardır. 
gün, tayyareciliğe başladığını, ınuvaf- ! bugün ka;ır;anJığı çok kıymetli madalyadan .,. burada vesikaları oku· ! Bn. İsmet İnönUne buketler takdim 

• nan muvalf-L' ti · d n dola- t•b~L d · • edilmif ve istasyonu dolduran L...t-L-

fakiyetli uçuşlar yaptığını biliyor, • -•ye enn e ,,. • ruır e erım. • -.....-Türkkuşunun yetiştiriciliğine ve türk ! Ydİfmea tar~ ı>e hareketlerini 6Ölteren ue•ikalar yüluek heyetini- ! lık bir halk sayın Başbakanımm hara-
lm:ının baprıcılığına karfı takdir hi11- ! ~ Je dikkatinden kaçmamlflır ki çok ciddidir. Bunların her birinde ! retle alkışlamıftır. 
teri duyuyorduk. Falı:at dünkü toplantı· ! dikkatli Gmirı.rin •eri bir ..,rette takib ettikleri mealek inzibatının hiç ! ~~ 
<k okunan raporlardan öğrendiklerimi. : teretlJüd edilnwtlen tatbik edildiğini ve ken,füinden 1erel meydanında : I B. Beneı 53 yqmda 

(s l ) 
• (Sonu 6. rncı say! ada) • 

onu 6: ıncı say ada • • • • • • • • ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , : (Yazısı 8. inci say! amrzdadtr) 

lsm~t lnönü Bn. Sabiha G8kçen'i takdir ediyor 

Kamutayda büdce 
konuşmaları 

dün de devam etti 

• 

' 

Büyük Türkolog 

Radlof'un yüzüncü 
doğum yıldOnümü 

bugün kutlanıyor 
Türk Dil Kurumu, türk dil ve kültürüne büyük 
hizmetler etmiş olan bu büyük sovyet alimi
nin değerli hatırasını ann1ak için bugün An
kara Halkevinde bir toplantı tertib etmiştir. 

Türk Dil kurumu bugün ıaat 16 da Halkevinde büyük tüı4'oloa 
Radlof.un hatırasını anmak için bir toplantı tertib etmittir. Dolumu
nun yüzüncü yıldönümü bu sene birçok yerlerde ve bilhassa Sovyet. 
ler birliğinde kutlanmıt olan kıymetli lengistik aliminin türk dili ve kül. 
türüne yapmış olduğu büyük hizmetler göz önünde tutulunca, türk ilİal 
aleminin bu kadirşinas teıebbüsünü takdirle kartılamak lazımdır. 

Biz dostlara bağlı, dostlukla
ra açığız. Bizim dostlarımızdan 
ve dostluklarımızdan, ancak, he
pimizin şeref sözü verdiğimiz kar
§ılıklı hürriyet ve emniyetlere hür
met etmek şartile istifade oluna
bilir. Bizi Balkan antantına sevke
den hakikat, zaruret ve menfaat
leri yeni zamanlar zihniyeti ile 
muhakeme etmiyenler, daima u
musaya uğrıyacaklardır. Bizler 
dışarıda barıf ve içeride halk saa
deti için ve ikisinin de tek garantisi 
olan emniyetlerimiz için çalıfıyo
ruz: - Balkanlılar arasında bu ihti
yaç o kadar bir, bu karar o kadar 
nıüşterekdir ki ona karşı her türlü 
suykasd, lslovenya dağlarından 
,Romanya ve yunan kıyılarına, ve 
~nadolunun son sınırlarına kadar, 
her tarafta aynı aksülameli dalga
landırır. Atatürkün mesajları Tür
kiye havasını şevk ve heyecan ihti-

B. Celal Bayar ve B. Muhlis Erkmen 
çok değerli nutuklar söylediler 

1837 de Berlinde doğmuf olan 
Radlof burada lengistik tahsil et
miş ve bilhassa öğretmen Şot' dan 
aldığı ilhamla Rusyada yafayan 
kavimlerin lehçelerini yerinde tel· 
kik etmek istemit ve Rusyaya gi· 
derek orada yerleşmiştir. Kamutay dün saat 14 de B. Tevfik Fikret Sılay (Konya) nm baş

kanlığında toplanarak büdce görü~melerine devam etti. Ruznamenin 
birinci maddesinde 936 yılı büdcesine bağlı cedvellerde değişiklik ya· 
pılmasına dair Maliye vekaleti tarafından hazırlana.n bir kanun layi
hası vardı. Bu layihanın görütülme sine baflanırken Maliye bakanı
mız B. Fuad Ağralı kürsüye gelerek JUnları söyledi: 
''- Ruznamenin birinci mad- .---------------

desinde bulunan kanun layihası 0 ;;;:;=0;-;;;~=:a~ 
(Sonu 5 inci sayfada) 

zazlarma bOğdu. Bu tezahürün 
Yunanistanda olduğu gibi, diğer 
müttefik memleketlerde dahi bü
tün değeri ile anlaşılmış ve ebemi· 
yeti ile kartılanmıf olduğuna fÜP
he yoktur. 

kanımızın ıöylediği çok değerli 
nutkunun metni aynen 7 inci 
ıaylamı:uladır. B. Celal Bayar 
bazı mebuılarımıı:ın •uallerine 
delilli cevablar vermiıtir ve 
Orta Anadoluda yer yer büyük 
endüıtri kurulacağını •öylemiı-
tir 

Radlof Orta Asya kavimlerinin he· 
men hepsini teker teker ve mahallerin· 
de tetkik ederek o zamana kadar sino
Joji ile birlikte müta1ea edilmek mutad 
olan türk lehçeleri gı upunun müstakil 
bir varhk olduğunu ve bu itibarla ayrı 
olarak mütaleası lazım geldigi kanaati
ni ileri sürmüş ve bu suretle türkoloji· 
nin ayrı bir ilim şubesi haline gelme
sinde müessir olmuştur. 

Rusçayı çok se\rdigi için rus vatan· 
daşhğmı kazanmış olan Radlof yarım 
asırlık ilim hayatmı bu memlekette ge
çirmiş ve bütün Rusyayı gezerek dil ve 

( Sonu 2. inci sayfada ) Büyük tıirkolor Radlıol 



-
Günün içinden: 

Mesaj 
Daha ortada balkanlılar paktı yoktu ve o zaman büyük ATA TÜRK, 

bir hasbihal esnasında bir Balkan ittihadından ve milletlerin yakınlı
ğından bahsederek dem itti ki: 

• "Kürei GTZ mennJe insanlığı teılıil eden bütün milletinin İnaanca 
bir anlcqma ile yeni ve yüksek bir hayata geçmeleri, fÜ.phaİ%, teme,._ 
niye layıktır; lakat bunun olmaa çok pılıımaia ve ezcümle, zamana 
mulataç olunca anlGfmalan binniabe clalta kolay milletlerin ba emeli 
tahakkuk ettirmeleri gene b Ü yük g a 'Ye Ye cloğru muvallaki
yetle aldmıı mübet aclunlar olmalıclır.,. 

Balkan konferansının toplandığı sıralarda Türkiyeye gelmiı ve An· 
karada ATA TÜRK taraf andan kabul buyunılmuı olan fransız muhar· 
riri Nadia de Sansa, bu mülakabnı o zaman "Vu" mecmuasında nqret· 
miıti. Büyük Şefimiz, bu fransız nıuharririne bir takım meselelerden 
bahsettikten sonra şu sözleri söylemi§ti: 

'' Kendilenni, guya, bahtiyar kılmak bahanenle in.anları yelrdiğe
nni boğazlamağa sevk ve tqvik etmek gayri insani bir isistemclir. in
san/an bahtiyaT kdabilecek yegane tedbir, onları birbinne yaklafhra
bilecek sevdirecek ve sulh ve miiıalemet dairesinde ihti~lannı temin 
edecek bir faaliyet sarletmelıtir.,, 

Galib, müstakil ve kudretli Türkiyenin evvela komıularına ve son
ra bütün dünyaya karfı güttüğü samimi sulh ve dostluk politikası, fel
sefesini bu büyük sözlerin içinde bulur. Bu büyük düşüncelerdir ki 
büyük türk milletine, kudretli türk ordusuna "büyük gaye,, yolunda 
"müsbet adımlar,, atmak şevk ve imkanını vermiıtir. 

Bu davinın ne kadar gerçekleştiğini ve atılan müsbet adımların ne 
kadar ilerlediğini gene Büyük Şefin dott yunan hükümetinin başveki
line telefonla gönderdiği son mesaj da. okuyabilirsiniz: 

''Hududlanmızrn bir ve onu müdafaa kuvvetlerimizin bir ve ayrıl
maz kuvvetler olduğunu aöylemekle en büyük insanlık ve askerlik 
zevkini duyduğumu size bildirmek le mesudum.,, 

Nurettin ART AM 

Büyük Türkoloğ 

Radlof'un yüzüncü 
doğum yıldönümü 
bugün kutlanıyor 

(Başı ı. inci sayfada) 

folklor materiyelleri toplamıştır. Ken. 
disinden evel aynı gaye ile seyahat et
miş olanların çalışmaları ancak basit 
birer vokabüler verebilmişken, Radlof, 
muhtelif türk kavimlerinin hem edebi
yatlarını tetkik etmiş, hem de bütün 
türk lehçelerini içinde tesbit eden ge
niş bir vokabüler meydana getirmiştir. 

Radlof, Orhun, Kudadko Bilik, gi
bi türk abidelerini etüd ve ne~ettiği gi
bi türk kavimleri arasında tamamile il
mi metodlarla ·folklor malzemesi topla
mış ve nihayet her biri muazzam birer 
eser olan türk lehçeleri lılgati ile türk 
folkloru nümunelerini vücuda getirmiş
tir. 

Kazan'da kurduğu okulla pedagoji 
sahasında da hizmeti geçmiş ve birçok 
şakirdler yetiştirmiş olan Radlofun 
lengistik ilerninde kendisine yaptığı 

büyük ,öhret, tamamile ilme hasredil
miş bütün bir ömrün, sebat ve samimi
yetle idame etmiş olduğu çalııpnalarm 
haklı bir mükafatı olmuştur. Danimar
kalı Thomsen gibi büyük türkologlar o
nun türkoloji sahasındaki büyük kud
ret ve aaHihiycti karşısında hayranlık 
izhar etmişlerdir. 

Eserlerini rus ve alman dillerile 
yazmış olan Radlof 1918 de ölmüştür. 

Türk Dili kurumu bu akşamki top
lantı ile bu büyük füimin hatırasını a
narken, aynı zamanda onun, türk dili 
bakımından pek büyük kıymeti olan 
dört cildlik "Türk lehçeleri li'ıgati te
şebbüsü,, adlı eserini de dilimize çevirt
meye karar venniıtir. Bu çok yerinde i· 
şe hemen giriplecektir. 

Halkevinde bugün yapılacak olan 
toplantıda Türk dil kurumu genel sell
reterlifi adına B. Hasan Refid Tankut, 
toplantınm mabadı ile Radlofun ilmi 
kıymetini, türk diline olan himıetleri
ni anlatan bir açma söylevi verecektir. 

Prof. Abdülkadir İnan, Radlofun 
ve eserlerinin açtığı çığır üzerinde yü· 
rümüf diğer türkologlarla Radlof e
serlerinin kalfllıklı istifade fekil ve 
hududları üzerinde konupcaktır. 

Dil doktoru Şükrü Akkaya, Radlo
fu.ı eserlerini anlatacaktır. Bu toplan
tıya Dil tarih kurumu ulları, dil ip· 
le yakından allkalı fikir ve kalem aa
hi pleri, edebiyat öğretmenleri, Kültür 

bakanlığı ileri gelenleri, dil tarih ve 
coğrafya fakültesi profesör ve talebe. 
leri ve daha başka zatlar davet edilmiş
tir. Konferanalardan sonra Halkevi aa
lonunda davetlilere çay verilecektir. 

Kitabın korunması için : 

• 

Djyorlar ki sinema ve radyo, 
kitabı yüksek mevlriiaden düşür • 
müştür; bugün eskiye nisbctle ki • 
tab daha az okunuyorsa bu lıadise, 
radyo ve sinemanın ancak kicab<ı 

elbirliğiyle k.ırşı yaptıkları meşru 

olmıyan rekabeti izah edebilir, ve, 
modern zamanların bu iki güzel ica
dı da, bundan dolayı, suçlandırrl • 
malc lazım gelir. Çünkü bütün ve • 
sika - fi/imlere, telsizle yapılan bü
tün neşriyata rağmen hakiki ilim 
kitabın malı kalmakta devam ede -
cektir. Kitabı bırakacak olursak 
radyo ve sinema bizi nerelere gö • 
türmez? 

Fikir eserlerini korumak geıye -
siyle yeni bir kitab yazan iransız 

akademisi azasrndan Geoges Duha
mel, bu tehlikeye şu sözlerle işaret 
etmektedir: ''Resim ve ses, haberle
rin geniş yayıcı/arıdır, ve bunların 
en büyük tehlikesi de c e h d i 
ortadan kaldırmalarındadır. Hal
buki hakiki kültür, sükun içinde ve 
kitab önünde, sayfaları geri 
çevirib tekrar okumak, bir daha 
okumak, dikkat ve zihin sarfetmek. 
suretiyle bilgide kemale doğru da
imi bir s§y icab eder. Radyo ile si· 
nema ve kitab arasındaki fark h a· 
b e r a 1 m a ile öğrenme arasında
kj farktır. Bugün, muhak.lcak ki. her 
haberi vaktrnda almaktayız. Fakat 
vaktında aldığımız bu haberlerin 
hepsi birden bir ha/itadan ibaret • 
tir. Derin ve reel bilgi, ehemiyetli 
fikir itleri bakımından yapmakta ol
duğumuz şey tayyare ile uçmak 
nevindendir. Yaya yüründüğü de • 
virlerde manzara zihnimize daha 
sağlam nakşolurdu.,1 

Kitab, kitab, daima lritab ..• Ki
tabı yüksek mırrkiintt tekrar g•tirı-

ULUS 

Is tan bul 
Sezonunun 
Programı 

Jstanbul, 28 (Telefonla) - Sezonun 
programı tesbit edildi. Sezon 31 tem
muzda bafhyacak. 29 ağustos aqamı bi· 
tecektir. Programda pazartesi günleri 
istirahate, çarşambalar tarihi yerlerin 
tetkikine ayrılmıştır. Cumartesi ve pa
zar günleri şehir gece gündüz süslene· 
cek ve tenvir edilecektir. 

Sezonda sırasiyle İstanbul p1ajla
rında birer balo verile~Jı:tir. ve Beğler 
beği sarayındaki gardenpartide festival 
güzelleri seçilecektir. Prog:ramda sergi
ler, konserler, temsiller, güreşler, muh
telif spor müsabakaları, gcçid resimleri 
mehtab alemleri, su eğlenceleri vardır. 

Bekçi ve koruculara 
veı·ilen silahlar 

Silab ve cephanesini kaybeden, saka":
hyan korucu ve bekçiler hakkında tat
bik olunacak muamelelere dair yeni bir 
karar alınmıştır: 

Korucu ve bekçilere verilen silahlar 
mazbata mukabilinde ihtiyar meclisleri· 
ne teslim edilecektir. Ve ihtiyar meclis· 
leri tarafından korucu ve bekçılere tevzi 
olunacaktır. Ven1en silahla .. m iyi muha~ 
fazasr, kıymeti harbiyesini kaybetmeme
si birinci derecede jandarma komutanla
nnın mesuliyeti altında bulunacaktır. 

Jandarma komutanlan bu c;ilahJan daimi 
bir kontrol altında bulundurmak mec
buriyetinde kalacaklardır. 

Silah ve cephanesini kayıdsızlık yü
zünden kaybeden ve isteğiyle başkasının 
eline geçmesine sebeb olan bekçi ve 
korucular derhal işten mencılunacak ve 
haklarında ayrıca ecza yapılmak üzer~ 
keyfiyet hükümete de bildirilecektir. 

Kaybolan silüı ve cephanenin bedeli 
kaybedenlere ödettirilecek ve hu gibiler 
hakkında ayrıca ce:ıa verilmekle beraber 
memurin muhakemat kanununa göre 
muamele yapılacaktır. Bekçi ve korucu
ların silah ve cephanelerini iyi muhafan 
edip etmedikleri daimi suretle muraka
be edilecektir. 

Radyoloji enstitüsü 
İstanbul,28 (Telefonla) - Tıb fa. 

küytesinde radyoloji enstitUsü bir hazi· 

randa açıla.caktır. 

mek için radyoyu Vt: sinemayı birer 
vasıta olarak kullanabiliriz. - N. B. 

En güzel ve en çirkin camelrGn 

Daüa7JUD - sü-1 tehri lata.bul, 
• latanbulun en aüel noktası SarayllMarnu 

oldujunu ~lerler. Sarayburnu nhb· 
mmm bu hafta düayanm n çirlr:İli ca
melriD1 ile bpanmMta oldujuau lstaa
bul vbdaflanmaa )'UlYOI': Alaca, IMa
laca yeni dünya renkli, konak!arm limon
luk enlmzma benzer bir eamckin. 

Mütareke belediyesi Sa.-ayi:.unannun. 
çirkin gazino salaşlan koydu. Biz, cum
huriyet belediyesinden kahve müteahhi
dine bu çirkinliği gÖl8'ede bırakacak ye
ni dünya renkli bir camekan koydurma
sını değil, o sala!lan yıktrrarıık o müta
reke yadigarlarını ortadan katJırmasını 
\beklerdik. 

Rahmetli midyeler için 

Japon incicilerinin en zengini olan 
Koki~i Mikimoto, servetini ke§fi ııa

yesinde temin etmİ§tir. Bu zatın ke§
fi de midyelerin kabuğunu açıp içine 
mini mini bir kum tanesi koymaktan 
ibarettir. Midye, bu kum taneaini ya. 
vat yavaş büyük bir inci haline geti
rirken ölmekle ve bu çeşid İncil 
MiDİ veya bealen,,.. inci adı verilmek
tedir. 

Geçenl.-de, B. Kokiti Mikimoto, 
kadm güzelliği heaabma • bu" suretle 
kazandığı paraları unutuyor mu 7 -
Ölümlerine sebebiyet verdiği midyele
rin ruhlanna ithaf olunmak için 
Dada mezhebi üzere btiyiik bir dini 
aym yaptırmıfbr • 

Cigaranın menfeİ 

Pipo ve yabucl çubukla tütiin İ· 

çilip timwlı• ciıara ....ı :auı.• et
mittir? 

Askeri hastabakıcı ve 
hemşire okulu kuruluyor 

Mektep gülhane tatbikat 
mektebi içinde açılacak 

Milli Müdafaa bakanlığı askeri haata bakıcı hemıire mektebi haK
kında bir kanwı projesi hazırlamııtır. 

Bakanlık projesinin hazırlanmasını mucib sebebler layihasında 
ıöyle izah etmektedir: 

Emir Aptullah 
Pazara geliyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Emir 
Abdullah pazar sabahı İstanbula gele
cek, resmi törenle karşılanacak, ögle ye
meğini Parapalasta yiyecek, akşam An
karaya giderek üç gün kaldıktan sonra 
tekrar 1stanbula gelecektir. 

Arkadaşımız Burhan 
Be'ge tedkik 

seyahatinden döndü 
Mısır ve Suriyede bir tetkik seyahati 

yapan matbuat genel direktörlüğü baş 
müşaviri ve politika bahisleri siitunu 
muharririmiz Burhan Beı,e şehrimize 

dönmüştür. 

Balıkçılık tetkikleri 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Tica

ret odası balıkçılık, tuzlu balık ve frçr- ı 
cıhk endiistrisi hakkında hazırlanan 

raporları ekonomi bakanlıgmıı &öndcril
miştir. 

Karaden~ vapuru 
ispanyadan geldi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Karade
niz vapuru bu sabah İstanbula geldi. Va 
purdaki 738 kişi Siragözaya çrknuşlar
dır. Mültecilerden yalmz 8 kişi gelmiş
tir ki bunlar, tUrk vatandafı addedile
ce klerdir. 

Hatırlıyor musunuz? 

J - Yeni üniucrsite ne aamcm 
lturuldu? 

2 - ille matbuat ltonpe.i 
han•i tarihte toplandı ? 

3 - Türle dil tetltilt cemiyeti 
ne :aamcın ltaruldu '1 

4 - Baka yolunun yapılmaa
na han~ tcırihte baflandı '1 

5 - Ôlfülerde metre .Utenai 
ne ~aman kabul edildi.? 

Dünkü suallerin cevablart. 

S - Sanayii teşvik kanunu ne 
zaman kabul edildi 

C - 28 mayıs 926 da. 
S - İlk şapka ne zaman giyil

di ? 
C - 24 ağustos 925 de • 
S - Cumhuriyet Merkez Ban

kası ne zaman kuruldu ? 
C - 11 haziran 930 da. 
S - İstanbul itilaf devletleri

nin İ!'lgalinden ne zaman kurtuldu ? 
C - 2 ilkt~şrin 923 de. 
S - Ankara • Sivas demiryolu 

ne zaman asıldı ? 
C - 30 ağustos 930 da. 

Rivayete ıöre Mısır hidivliii ile 
otmanhlar arasında Kütahyada ce
reyan eden muharebede tütün tiry .. -
kilerinden birinin çubujunu gülle 
sötürmüş, adamcağıa çubuluuz ka
lınca barut keselerinden birinin ka
ğıdını bükmüş, içine tütün yerleştlr
mi§, gene keyfini yapını§ ve böylece 
cigarayı icad etmiıtir. ilk cigara fab
rikası, fimcliki Leningrad S.npetera
burs iken, 1850 tarihinde, orada ka
rulmuıtur. Nikola Kundwia adm· 
ela bir rwn tütiiacü tarafmdan da 
Avrupaya ilk cWa 18&8 de ciıara ih
raç edi'-iıtir. 

"Her zaman çetin ve yorucu o
lan askeri hayatta tabibin hastala
rı için tertib ettiği ilaçların bu iş
ten anlayan ıefkatli ve bilgili el
ler tarafından verilmesini ve dok
torun bulunmadığı zamanlarda 
verilen direktife göre hastaların 
bakılmasını temin için ukeri ta
lim ve terbiyeye göre hasta bakı
cı yetiıtirilmesi yurd için faydalı 
görülmüt ve bunun için kanun 
projesi hazırlanmııbr,, 

Hasta bakıcı hemşireler mektebi Gül
hane tatbikat mektebinde açılacak ve kı
zılay hasta baktcı hemşire mektebinin e· 
aaslanna uygun olarak tedrisatta bulu· 
nacaktır. 

Askeri hastahanelerde maktu ücretle 
çalışanlarla hemşireler, hasta bakıcılar 
ve askeri hasta bakıcı mektebi talebc~i 
mektcbtcn çıkıncaya kadar tıbbiye mek
tebi talebesi gibi iaşe olunacaklardır. 

Diğer taraftan milli müdafaa bakan· 
bğı bu projeye mütenazır olaıak askeri 
mektebler talebesi ile ihtiyat subay nam• 
zedlerine verilecek maa§ ve fevkalade 
tahsisata dair olan kanuna bağlı cedvel
de değişildik yapan ikinci b•r kanun pro
jesi hazırlamıştır. Bu projeye göre bi· 
rinci sınıf talebeye 120, ikinci sınıf tale
beye 130, üçüncü .sınıf talebeye 150 ku
ruş verilecektir. 

Barem kanununun milli müdafaa ba
kanlığına aid cedvelinde degişiklik yapn 
üçüncü bir proje hazırlanmıştır. Yeni 
kadro projesine göre mektehli hasta ba
kıcı ve birinci sınıf hcmşirl'! 20 lira asli' 
maaşlı 30 tane, ikinci sınıf rasta bakıcı 
hemşire 17.5 lira maaşlı 70 tane, üçün
cü sınıf hasta bakıcı hemşire 16 lira ma
aflı 110 tane, dördüncü sınıf 1 em§ire 14 

Jira maaşlı ve 150 taneye çıkarılmakta
dır. 

Techizat bedeli hakkındaki kanuna 

eklenmesi istenilen dörduncü bir proje
ye göre de askeri hasta b:ı.ı.. cı hem;ıire

ler mektebi talebesine ve bu mektcbtcrı 
mezun olan hasta bakıcı hem~relcre 

mektebte veya askeri hizmette bulun
dukları müddetçe iş gömleği, başlık, en
tari, çorab, iskarpin, mendil hususi ala
met ve diğer giyilecek eşyaıır ,·erilccek
tir. 

Kamutay Çağrıları 
X Dahiliye Encümeni bugıin saat 

10 da toplanacaktır. 

Düzeltme 
Ekonomi bakanı B. Celal Bayar'm 

dünkü .sayımızda çıkan ltamutaydaki 
nutkunda iki yanlış olmuştur. 

7 inci sayfanın ilk sütununıla ve alt
tan bir satır önceki "Çünkü ben şahsan 
çalrşryorum. cümlesindeki ''çalışıyo

rum" kelimesı "çalışmıyorum,. olacak
tır. 

8 inci sayfadaki "deniz nakliye ta
rifeleri" başlıklı kısmın ortalarında ve 
alttan 39 uncu satırdaki "y.ı,Jıfan masraf 
A vrupadan eşyanın bizim memleketimi· 
ze kadar gelmesi için verilenden fazla
dır.'' cümlesinin sonu "verılen navluna 
yaklaşmaktadır." olacaktır. Duzeltiriz. 

.................................................. . . 
i HAVA ~ . . ......... -·········-· ......................... .. 
Hava gene bulutlu 

geçti 
Dün şelırimi:ıde hava bulutlu geç· 

miJ ve ısı 28 derece.ye kadar yillnelmif
tir. Meteoroloji i'leri genel direktörlü· 
ğünden verilen malfunata göre diln yur• 
dun ~r tarafında bava bulutlu geçmİf
tir. En çok yağıf Sarıkamışta olmuş ve 
karemctreyc 16 kilogram su bırakm1'· 
tır. Dün en düfük ısı Sivas ve Ulukıfla· 
da 7 en yüksek ISI da Diyarbekirde 30 
derece olarak kaydedilaıiftir. 
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"riHtLllil 
Milletler Cemiyetinde 
Mısır ve Habeşistan 

M illetler cemiyeti asanıbleslnin fev-
kalade içtimaı geçen gi.in top· 

landı ve beklenildiği gibi, Mısu r ittifakı 
ara ile azalığa kabul etti. A3amb!enin bu 
içtimaı haftafardanbcri büyiik alaka i
le bek!enmekte idi. Fakat azahga kabu· 
lü olup bitti sayılan Mısır hakkında ve
rilecek karan öğı·enmek içirı değil, içti· 
maa habeş murahhası da iştirRk etmel' 
istediği takdirde hakkında yapıla-
cak olan muamelenin mahiye-
tini bilmek ıçın habe~ murah• 
hası içtimaa iştirak ettirildiği takdirde 
1 talya milletler cemiyetinden ~ekileceği-

B. Nevi) Çemberleyn yenı 
İngiliz kabinesini kurdu 

Kral B. Baldvin' e kontluk 
unvanı verdi 

B. Nevi! Çemberleyn, muhafazakar 
parti başkanlığına da seçılecek 
Londra, 28 (A.A.) - B. Baldvin bugün Bukingham sarayına gide

rek kırala istifasını vermi1tir. Kıralla B. Baldvin arasındaki konuşma 
yarım saat sürmüştür. Kıral B. Bal dviın'in tavsiyesi üzerine, yeni ka
bineyi kurmağa memur etmek için B. Nevi) Çemberleyn'i çağırmıştır. 

Mumaileyh, B. Baldvin'in Bukingham sarayından ayrılışından bir· 

Balkanlarda tek hudud 
CÜMHURIYET'te Yunua Nadi, 

Büyük Şefimizin Balkanlılara hitab 
eden yÜksek mesajlarından Balkan 
Antantının kuvvetinden bahııeden baı 
makalesinde ıöyle yazıyor : 

ni bildirdiği için cemiyet, M;smn girme
siyle bir aza kazanırken, hatyanın çekil
mesi yahud da Habeşistanrn koğulma· 

siyle bir aza kaybedecekti. Geı·çi bir a
zayı milletler cemiyetinden çıkarmak 
kolay değildir. Misaka göre, milletlerce
miyetine aza olan bir devlet ancak "Mi· 
saktan doğan teahhüdatırı nakzından 
mesul" olduğu zaman ve mecliste bulu· 
nanlarm ittifakı arasile çıkarılabilir. Bu 
maddeye dayanarak Habeşistanı cemi
yetten çıkarmak belki de zor olurdu. 
Fakat habeş murahhasının asamb~e içti· 
mama iştiı-ak etmesine mani olmak için 
başka ve kolay bir tedbir \Tardı: Murah
hasın salahiyetnamesini tetkık eden ko
misyon, bunun yolsuz oldı.:ğuna karar 
verebilirdi. Haile Selasiy~, Cenevre İç
timama murahhas göndermemeğe karar 
vermek suretiyle, milletler cemiyetini 
müşkil bir vaziyetten kurtardı. fakat a
caba bu karar İtalyayı memnun edece!c 
mi? Hem evet, hem hayır. Cenevrede bir 
habeş rnurahhasının yüzü görülmediği 
için belki lta!ya memnun kalacaktır. Fa· 
kat habe§ murahhası yüzünü gösterip 
de koğulmadığı ve Habe§İstanın azalığı 
hakkında bir karar alınmadrğı için ltaL 
ya memnun olmasa gerektir. 

kaç dakika sonra saraya gelmiş ve Başbakan tayi·n edilince kıralm eli
ni öperek yeni kabineyi kurmak için lazım gelen tedbirleri alacağını 
söylemiştir. Bundan sonra B. Çeınberleyn Başbaka•n sıfatile Downing 
Streete dönmüştür. Mumaileyh bugün ikinci defa olarak kıral tarafın
dan kabul edilip yeni kabinenin listesini verecektir, Yeni İngiliz başbakanr B. N. Çemberleyn 

'"Balkan Antantı muahedenamesi
nin Balkanlarda mevcud nizamm muha. 
fazasr teklinde sulhu muhafaza et 
mekten ibaret olan açık maksadı yaL 
nız bir iki madde de, hatta en doğru. 
su bir tek madde de teksif olumnut
tur. Bu dar çerçeve bile bidayette ba.. 
zı siyasilerin havsalasına zorca aığa
rak onlar tarafından bazı ihtirazi ka. 
yıdlar derme-yan olunmasını davet et
mişti. Antantın behmehal tahakku.. 
kunu istiyenler, bu türlü kayıdlara 

ehemmiyet venniyerek onlan kabul
de beis görmemiıler, tetekkül etmek 
üzere olan yeni siyasi uzviyetin te

kamülünü zamana bırakmanın d.Jıa 
doğru olacağı kanaatiyle geniı dav
ranmıtlar, çok müsaadeli ve miiNma 
halı yilrümüılerdir. Velevki muayyen 
bir çevrede mahdud bir maksadı te

min için birletmit olan milletler, ara.. 
larındaki temasların tevalisi n-'>tİce
sinde elbette daha ileri anlayıılara Ya• 

racaklar ve zamanla dünya hadisele
rini kendi birlik menfaatleri zaviye.. 
siyle ölçmeğe doğru terakki edecek
lerdir. 

Mısınn azalığı meselesine gelince; 
geçen sene f ngiltere ile imzaladığı mu
ahededen ve Montreux konferansından 

sonra, buna herkes olup bitti diye bakı· 
yordu. Misaka göre. bir devlet milletler 
cemiyetine ıu ıartlarla aza olabilir: 

1 _ Kendini 1erbeatçe id:ıre etmesi. 

2 _ Enternasyonal teahhüdlere ria-
yet edeceğine dair teminat \•ermesi. • 

3 - Kara, deniz ve hava kuvvetlen 

hakkında cemiyet tarafından konulan 

hükünıleri kabul etmesi. . 
Mısrr bu şartları haizdir. Ccmıy~te 

aza olmak için usuliyle müracaat. et?.11:!" 
ti. k d v iki sulus r. Ve misakın şart oy ug~ v 

ekseı·iyetle değil, ittifakı ita ıle azal~!a 
ıeçilrniştir. Habeşistanın hükmen degıl· 
sc de filen cemiyetten çekildiği bir sıra· 
da Mısırın azalığa kabulü, milletler ce.
miyeti için büyük bir kazançtır. Millet-
ler cemiyetine aza olmakla Mısır da taın 
ve pürüzsüz istiklaline kavufmUf olu
yor. Mısırlılar, yüksek kabiliyet ve me
ziyet sahibi bir rniJlettirler. Bir mil!etin 
kabiliyeti, ancak istiklal havası içinde in
kiıaf edebilir. Uzun ıeneleı·denberi, biz 
türklerin de uzaktan hayranlıkla seyret· 
tiğimiz istiklal mücadelesini, M111r kar· 
deşlerimiz artık kazanmıı bulunuyorlar. 
lıtiklalin ilk neticelerinden biri olan mil· 
Jetler cemiyetine kabuUeri için toplanan 
asamble içtimaına Türkiye dıt bakanının 

• • • • • b" -ref 
reisi olarak seçilmesı hızım ıçın ır.:r-
vesilesi o!muştur. Bir tesadüf esen, ve
yahud merasim ve teırifat işi olmıyan 
bu jestteki derin manayı müdrjkiz. Bu 
vesile ile sulha ve ınüsalemete yararlı 

' d ~ hizmetlerde bufunacağına inan ıgımız 

Mısm tekrar tebrik ederiz. 
A.Ş.ESMER 

B. Nevit Çemberleyni muhafa- ,--------------

zakar parti başkanlığına seçmek ve o ş ht' p • t k ı f . 1 
B.Baldv}~ekarşıbirminne~~eşük- r. a ın arıs e f amas arı 
ran takrırı kabul etmek ıçın bu Vaziyetin müttefik Balkanhlar 

arasında Balkan misakını akdettirmi.. 
ye ön ayak olanların görüılerine mu

tabık inkif<lflar arzederek yiirüdüiü
nü görmekle bahtiyarız. Öyle İnki· 

şaflar ki, ötedenberi bu sütunlarda 
iaşret edegeldiğimiz bir telakki teldi' 
olarak bize Balkan Antantının wnu.. 
mi heyetiyle ve milletler arasr vazi
yetler itibariyle büyilk bir devlet aa.. 
yılabileceğ~ni her gün daha kUYYetle 
müdafaa ebnektedir. Netekim Ata
türk'ün hudud birliği ve müdafaa bir. 
liği üzerindeki kuvvetli sözleri Atin.a
nın büyük Britanya oteli aalonlarma 
aanki semadan düten bir gÜDef l'İbi 
süzülüp indiği zaman orada hazır o. 
)anların heyecanlarına son olmamı,_ 
tır. Orada hazır olanlar içindede bil 
hassa askerlerin.,, 

parti azaları pazartesi günü Keks-
ton Hal'de to_planac~klardır. Fransız-A iman ticaret anlaşmasının 

Saat ona dogru Bukıngham sarayın-

dan çıkmış olan B. Baldvin Downing k J • l "' l 
Stre;t'e dÖnmüş ve yolda halk tarafın- ga lnuQ lmZQ Qn.acagl UmU UYOT 
dan şiddetle alkışlanmıştır. B. Bald- Pads, 28 (A.A.) - Alman ticaret 
vin, Londrada yaptırmakta olduğu ev odası tarafından Dr. Şaht şerefine bir 
bitinceye kadar zevcesile birlikte Çe- ziyafet verilmiştir. Ziyafette bir nutuk 
kersde dinlenecek, bir müddet sonra da veren Dr. Şaht, Almanyanın kömür 
tatil müddetini ,her zaman olduğu gibi, müstesna olarak, ilk.maddelerle altrn 
Eks-le-Bende geçirecektir. B. Baldvin, ve demirden mahrum bulunduğunu, 
sene sonundan önce halka hitaben nu- bunları da ancak yapacağı ihracat mu-
tuk vermiyeceğini bildirmiştir. kabilinde temin edeceğini, halbuki son 
B. Baldvin'e kont unvanı verildi seneler içinde ihracatı büyük güçlük· 

Kırat B. Baldvine kont unvanını lerle karşılaşan Almanyanın, ilk-mad-
tevcih etmiş, Bn. Baldvine de Britanya f delerin bazılarını kendisi yapmak mec· 
imparatorluğu büyük haç rütbesini ver. buriyetinde kaldığını ve dört senelik 
miştir. Kıral bu teveccühleri, B. Nevil planın hakiki manasının da bu olduğu-
Çemberleynin tavsiyesi üzerine icra et- nu anlatmıştır. 
miştir. Ayrıca kıral ve kıraliçe B. Bald
vin'e imzalı fotoğrafilerini hediye et
mişlerdir. 

Gazetelerin tefsirleri 
Muhtelif siyasi partilerin organları 

olan gazeteler umumi olarak B. Bald
vin'in hükümet reisliğinden ayrılmasın
dan teessürle bahsetmektedirler. Bun-
lardan bazıları, B. Baldvinin politikası
nı her zaman tasvib etmemiş olmakla 
beraber, mumaileyhin bir devlet adamı. 
na lazım olan bütün meziyetleri haiz ol
duğunu ittifakla tasdik etmektedirler. 
Morning Post, eski başbakanın sulhçu
luğunu övmekte, Deyli Telegraf da o
nun, İngiltereyi faşizmle komünizm a
rasında tercih yapınak mecburiyetinde 
bırakmadığını söylemektedir. 

BB. Runsiman ve Makdonald da ka. 
bineden çekilmektedirler. Kıra! B. Run
simana da vikont rütbesini tevcih et-

miştir. 

Kabine remsen kuruldu 
Londra, 28 (A.A.) - Çemberleyn 

kabinesi bugi.m resmen kurulmuş ve 
Bukingham sarayında kırala ananevi 
sadakat yemini yapmıştır. 

Eski ba~bakan Lord Baldvin daha 
öğleyin Downing Streetdeki resmi ika
metgahını tekrederek Çekerse gitmi,tir. 

Rokfeller 
Gömüldü 

Fransa ile ticaret anlaşması 
Dr. Şaht bundan sonra, ilk-mad<le-

ler meselesinin Fransa ile yapılacak ti. 
caret anlaşmasile kısmen halJolunacağı-

nı anlatarak, bu hususta son haftalar i
çinde alman ve fransız ticaret delegas
yonları tarafından yapılan gayretler
den memnuniyetle bahsetmiş ve Al • 
manyanın Fransadan alacağı ilk-mau· 
deler mukabilinde bu memlekete kömür 
satmağa hazır olduğunu söylemiştir. 

Alman bakanı Paris sergisinden sita
yişle bahsetmiştir. 

8. Spinas'ın cevabı 
Dr. Şahtrn nutkuna cevab veren B. 

Spinas, Fransanın Almanyaya karşı bes. 
!emekte olduğu iyi niyetler ve sempa
ti hakkında alman bakanını temin etmiş, 
Almanyanm içinde bulunduğu güçlük
leri her milletin takdir etmekte oldu
ğunu söyliyerek bunun için tek hal su
retinin Avrupa milJetleri arasında eko
nomik bir camia kurmak olduğunu ila
ve etmiş ve böyle bir elbirlığinin ger
çeleşeceği ümidini izhar etmiştir. 

Fransız - alman ticaret andlaşması
nın muvaffakiyeti, bilhassa Yung Y'e 
Daves istikrazları faizlerinin azaltılma
sına bağlı olduğu söylenmektedir. Çün-

lspanya'da 
vaziyet 

Londra, 28 (A.A.) - İspanyada bir 
mütareke akdi teklifini Valensiya hü. 
kümeti kati olarak reddetmi'jtir • 
İspanyol dış bakanı Giral Royter mu

habirine yaptığı beyanatta lıiikümetin 

lıer ne şekilde olursa olsun bir mütare-

' 

kcyi kabul edemiyeceğini söylemiş ve 
ancak yabancı gönüllülerin ~eri alrnma
sma muvafakat edebileceğirıı ilave eyle-

miştir. 

Cephelerde 
Bilbao, 28 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Biskaye cephesinde Mugbia bölgesi 
şimalinde asileri mevzilerinden çıkardık. 

Avala cephesinde: Arduna ıruntaka· 
smda mukabil taarruza geçtik \'C düşma· 

nın taarruzunu felce uğrattık. 

Endülüs cephesi: Havas bildiriyor: 

Asilerin Villaharta bölgesinde yap· 
mış olduklarr şiddetli bir taarruz; aka
mete uğramıştır. Asiler, bir kaç ölü bı· 
rakmışlardır. 

Asilere göre 
Salamanka, 28 (A.A.) Resmi tebliğ: 
Biskaye cephesinde düşman, çarşam

ba günü San Pedro'da bırakmak mecbu. 
riyetinde kalmış olduğu mevzileri geri 
almağa boşuna uğraşmıştrr. 

Aragon ve Asturies cephelr.rinde top
çu muharebeleri olmuştur. 

Konaeyde 
Cenevre, 28 (A.A.) - Konsey bugün 

toplanarak İspanyol hükümetinin yaban• 
cı devletlerin harbe karışmamaları hak· 
kında verdiği muhtırayı gözden geçir
miştir. İspanya delegesi Delvayo söz a
larak Almanya ve İtalyaya şiüdetle hü· 
cum etmiştir. İntizar hilafına B. Eden 
söz aalrak, yabancı gönüllüleı in geri çe
kilmesi için mütarekenin zaruri olduğu. 
nu söylemiştir. Konsey yarın umumi 
heyete verilmek üzere hazırlanan karar 
sureti üzerinde mutabık kaım.ştır. 

Ayni mevzuu Son Postada da ele 
alan Muhiddin Birgen de §Öyle di-
yor : 

"Türkiye ile Yunanistan arum. 
daki bu dostluk, Türkiye ve Yamanis
tanla diğer Balkan devletleri arum.. 

da mevcud olan derece derece k:UVYet

li dostluklar, hep sulhun, statikonua 

ve müıterek bir emniyet ve 1elimet 
davasının en sağlam teminatıda. Za.. 

manların değiıdiğini, insanlann ve 
milletlerin yeni yeni fikirlerle yeni 
bir alem içinde, yeni bir istikbale doi· 

ru gittiklerini görmek için, Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki bu günkü 
koyu ve derin dostluğa bakmak kif"ı. 

dir. Türk milleti, Osmanlı imperator
luğunun emperyalist kafasından kaı-_ 
tulduğu ve Yunan milleti de büyük 

devletlerin, küçük devletleri alet o
larak kullanan maruf siyuetlerinia 
teairine boyun eğmemek lüzumunu aa. 

ladığı tarihten itibaren, dünkü amaa

aız düımanlardan bu günün • mii.. 
kemmel dostları çıkıvermiıtir. Bu hal 
yakm ıarkm milletler arau ayueti 
bakımından fevkalide büyük bir inki. 
lib mahiyetini haizdir. 

Ayni zamanda Balkan ıulbunun. 
Balkan birliğinin temel taımı tefkil 
etmiı olan bu inkilib, aade bu iki 
memleket için deiil, belki de bütiio 
Balkanlar ve dolayisiyle bütün AYrU.. 

Amerika dışarıya 
helyum gazı 
satacak mı? 

Vaşington, 28 (A.A.) - Askeri ko
misyon Dr. Ekener'in, zeplinlerin askeri 
işlerde kullanılıp kullamlmryacağı hak· 
lundaki izahlarını dinlemil:}tir. Dr. Eke· 
anlatmış, helium gazımanam m m 

ner, büyük birer hedef olan balonların 
askeri bakımdan tayyarelere u.ızaran a· 

§ağı olduklarını anlatmış, nelium gazına 
mukabil Almanyanm Amerikaya balon 

Mezarı 3 ay muhafaza 
altında bulundurulacak 

kü diğer bütün güçlükler hallolunmuş
tur. B. Şaht'rn, bu iki istikrazın faizle
"ınin indirilmesini istiyeceği sanılıyor. 
Bu suretle Almanya senede takriben 30 
milyon franklık bir tasarruf temin e
decektir. Bununla beraber, B. Şahtın 
ticaret bakanı B. Baatidle yaptığı ko
nuşmalardan sonra güçlükler hafıfle

miştir. İki memleket arasındaki ticaret 
münasebetlerini sağlam esaslara bağla. 
yan bu andlaşınanın da yakında imzala
nacağı umulmaktadır. 

İpi fakiri yine 
Ele geçirilemedi 

pa için hayırlı bir hidi1e olda. 
Bunun için mevcud doatluğun gün-Jea 
güne kuvvetlendiiini gönnek bi.ce l'e

vinç veriyor ve iki memleket.in Je. 
müıterek menfaatlerini İyi Yr' dofru 
anlamak bakanından gÖaterdilderi 
ıuur inki9afı, gözümüzün önünde, ia. 
tikbal için en kuvvetli bir sulh Ye ao
limet garantisi olarak canlanıyor. 

imalatında elde ediİen terakki!eri bildi

receğini söylemiştir. 

Klevland (Amerika), 28 A.A.- Rok 

feller burada annesiyle zevcesinin mezar

ları arasına törenle gömülmüştür. Cena

ze alayında bulunanların sayısı 100 

ü geçmiyordu. 
Mezarı üç ay müddetle gece ve gün

düz muhafaza altında bulundurulacak-

tır. 

Fransız - alman dostluk 
cemiyetinde 

Fransız - alman dostluk cemiyetin
de Dr. Şaht şerefine bir öğle ziyafeti 
verilmiı, cemiyet reisi B. Skapini ile 
alman ekonomi bakanı arasında nutuk· 
lar teati edilmiştir. 

SimJa, 28 (A.A.) - Veziristanda ha
rekat yapmakta olan kıtalar, Arsint höl· 
gesinde düşman oymaklarının reisi olan 
fakir İpinin mağrasma varmışlardır. 

Malum olduğu üzere İpi Şimal 
garb sınırında çıkmış olan bütün karga
şalıkların muharriki idi. 

Ancak, mağara yine bomboş idi. 

... Türkiye bu hakikati anll)'OI". 
Yunaniıtandan da aynı ae.ler pldi
ğini duymak ve Yunaniıtanın da Tür. 
kiyeye gittikçe daha kuvvetli dostluk 
göaterdiğini görmek bizim için cid
den ferah ve nete veren bir hadi ... 
dir.,, 

ANKARA BiRASI Mevsimin en güzel ve temiz içkisidir. 
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1 Baldvinin gençliğe vedaı ' « Şimdi elimde taşıdığım meşaleyi size 
veriyorum ve sizden el den ele geçirmenizi 
bütün imparatorluğu dolaştırmanızı isti -
yorum. Benim saatim geldi. B e n artık 
gölğeye çekiliyorum. Hayat sizin önü -
nüzdedir » 

1 ngiliz Başbakanının 
gençliğe nasihatları 

Dün gece Albert Hall'ün kızlı er. 
kekli imperatorluk gençleriyle dolu o
lan Areuasında bir nutuk söyliyen Bal
dvin, bu nutku ile bütün resmi hayatı· 
na veda etmiş ve veda nutkunu söyle
miş oldu. 

Kendisi, seçmenlerine ve mebus ar. 
Jı:adaşlarına veda etmişti. Fakat bir mil
letin meşalesini elinde tutan ihtiyar bir 
adamın imperatorluğun her tarafından 

gelmiş gençlere hitab etmesi gibi bir 
hadiseye tarihimizde pek nadir tesadüf 
olunur. 

Bay Baldvin nutkunda şu sözleri 
söyledi : 

- Şimdi elimde taşıdığım meıale

yi size veriyorum ve sizden elden ele 
geçirmenizi, bütün imperatorluğu do
laştırmanızı istiyorum. 

Benim saatim geldi; ben artık göl. 
geye çekiliyorum. Hayat sizin önünüz
dedir. 

Bay Baldvin, burada taç giyme tö
reninden bahsetmi§ ve demokrasinin 
her tarafta girişmiş olduğu mücadele
yi hatırlatmıştır. 

Bu nutukta öyle cümleler vardı ki 
yepyeni bir borudan çıkan bir ses gi
bi gençleri heyecandan heyecana düşü. 
rüyordu. Mesela : 

- İnsanların kardeşliği için yaşa· 
yınız; Allahın babalığı da bunun için
de mündemiçtir. 

Onun bütün meslek hayatında, bu 
cümleleri söylediği zamanki kadar he
yecanlı ve beliğ olduğunu görmemiş

tim. 

Ne sesi titredi; ne gözleri yaşardı. 
Fakat sözlerindeki vekar ve son zaman
larda içinde bulunduğu hadiselerin ifa
desi bütün imperatorluk çocuklarını 

heyecan içinde bırakıyordu. 
Gençler kendisini o kadar şiddetli 

ve sürekli alkışladılar ki Bay Baldvin, 
bu tezahürlerin büyüklüğü karşısında 
sarsıldı. 

Baldvin, gençlere "heyecan, şevk ve 
kuvet,, karşısında tecrübenin gördüğü 
vazifeleri anlatan dersler verdikten son
ra dedi ki : 

- Büyük bir kalabalık karfnıında 
bu memleketin başvekili sıfatiyle son 
nutkumu söylerken bir imanımı, yalnız 
benim değil, ırkımızı teşkil eden mil· 
yonların bir imanını tebarüz ettirece
ğim. Bu memleket artık bir ada olmak. 
tan çıkmıştrr: her §ekliyle bir impcra
torluk olmuştur. 

Sırrımız nedir ? Hürriyet, kanun 
hududlan içinde nizamlı bir hürriyet. 
Biz, ferdin serbestce inkişafı için or
ganize edilmişizdir. Biz, ne devlete, ne 
de onun başında bulunanlara meydan 

YAZAN: 

1 
Vllliam Barkley 1 

Deyli ~kspresten 

okumayız. 

Kralların ilahi birer hakka sahip 
oldukları hakkındaki eski dokterin ar
tık ortadan kalkmıştır. Fakat bizim o
nun yerme devletlerin ilahi haklara sa
hip oldukları dokterinini de ikame et
mek niyetinde degiliz. 

Devlet, bir adamın ona tapınması 
değerinde degildir.,. 

''Bizim imperatorluktaki vatandaş
lığımızın koku, insan ruhunun vekar 
ve ulviyetini tanımaya dayanır. Bu biz 
İngilizlerin sırrımızdır. 

Size biraz tuhaf gelecektir ama, 
bir dakika düşünüp öyle hükmünüzü 
veriniz. Siz politika hayatına girmemiş 
olabilirsiniz. Fakat her türlü hük\ımet
ler, ferdin hayatı üzerinde muhtelif 
vesilelerle müessir olurlar, olmağa ça
lışırlar. Ferdin olup biten işlerı bilme
si hayati bir zarurettir. 

Bu geceden itibaren bütün hayatı
nız müddetince evvela vazifenizi yapı
nız; ondan sonra haklarınızı düşününüz. 

Bütün hayatınız boyunca, memle-
kıetinızden, yahud komşularınızdan iyi 
veya kötü tesirlere maruz kalacaksı

nız. 

Biz geçip gidiyoruz İstikbalde iş 
ba ına gelecek olanlar sizlersiniz. Siz. 
den, mazimizdeki faydalı ve hayırlı 

şeyleri, ananelerimizi, milli mirasları
mızı korumanızı isteriz. 

Siz bizim şerefimizi muhafaza ve 
ümidlerimizi gerçekleşdirme vazi fesiy
le karşı karşıya bulunuyorsunu 

İmperatorlugun hangi parçasında 
yaşarsanız yaşayınız, vazifeniz demok
rasiyi korumak olmalıdır. 

Olabilir ki demokrasiyi kendisin
den de kurtarmak si:ı:e düşecektir.· O 
zaman onu, çekingenliğinden, pısırıklı
ğından kurtarıp buhranlı bir halde bu
lunan dünyaya gösteı ece ksizniz. 

·cesaret, disiplin, kifayet, herhan
gi bir diktatörlüğe olduğu kadar de
mokrasiye de lazımdır. Demokrasinin 
de herhangi bir diktatörlük kadar li
dere ihtiyacı vardır. Fakat bu, a ka. 
sında zor ve kuvet bulunan bir liderin 
değil, arkasında iman ve karakter bu
lunan bir liderliktir. 

Sizin büyük harbde ölmüş olan a
ğabeyleriniz ve babalarınız bu dür.ı &JVı 
içinde daha iyi ve daha tatlı yaşaııabi
lecek bir yer haline getirellilmek ümi
diyle öldüler. 

Milletler Cemiyetinin kuruh-ıuğu-

ULU! 29-5- 1937 

Parns Sergisi 
Neden gecikti? 

P aris 22 Mayıı - 1937 büyük Pa. 
ris sergisi yarın değil, obirgün 

Reisicümhur Bay Lebrun tarafından 

resmi surette açılıyor. Açma töreni, bü

··--···· .. ·······-···-····· .... 
~ Paris mektubu~ . . 
! ................................ : 

• 

alabilmek için hiç bir hazırlıli yapmış 
değillerdir. 

Ayni zamanda bunlar, bir taraftan 
Almanyayı öfkelendirecek, diğer ta• 

yük bir kısmı bir 
"keşifler sarayı,, 

haline konulmuş 

olan 'Grand Pa
lais' de yapılacak
tır. Burada yalnız 
f e n adamlarını 

değil, az çok fen 
le aHikası olan 
b ü t ü n insan

Sergi vesilesiyle 
Pariste yapılan 
politik tem~slar 

raftan da yerine 
gctirilemiyecek bi 
takım tcahhüdle· 
re girmeyi arzu 
etmemektedirler. 

B. Eden bu 
günlerde bir Av
rupa harbının Ö· 

nüne geçilmek i
c a b ediyorsa 

ları günlerce ilgilendirecek şeyler 

vardır. Burada yan yana konulmuş yük. 
sek kolonlar arasında beş milyon volt· 
luk bir elektrik cereyanı tiddetli şera
reler hasıl ediyor Bu şerarelerde bir 
miknatis sahası dahilinde bulundugun
dan helozoni bir şekil göstermektedir. 

Bundan başka fizik, uzvi kimya, X 
şuaı, radyo aktivite, tayf kimyası, fo
toğraf kimyası, gibi fen fUbelerini il. 
gilendiren bir çok tecrübeler gi>steri
lece k, teşhir edilecektir. Sarayın tam 
ortasında bir planetarium vardır ki bu
rada en modern teleskoplar vasıta.ıiy
le seyirciler bütün bir yıldız manzume
sini seyredeceklerdir. 

Bu saray, Fransanın en ileri gelen 
fen adamlarının zihni mesaisiyle vü
cud bulmuştur. Bu sarayı organize 
eden heyetin şefi, Nobel mükafatını 

kazanmış olan ve Blum hükumeti fen
ni tetkikler bürosu sekreter muavini 
olan Bay Perrin'dir. 

Sergi neden gecikti? B u k 'dar harikuadeliklerle dolu 
oldugu halde serginin hakiki 

merkezi Grand Palais değildir. Açılış 
töreninin yeni Trokaders'de yapılma-

nu, Veresay mu ıhcdesinin imzalandığı
nı gören günler, daha güzel sonuçlara 
yol açacak mı idi ? 

Bundan yıı nı\ sene ö ~cc buna veri
lecek cevap : 

- Evet ! di, bugün V"rilecek ce
vab ise şüpheli•Jir. Bu'!:,\r, beşeriyetin 
ümidlerinın kırı!ınası•u: ve haya~ in
kisarlarına sebeb oldular. 

Bazıları bir parti, bazısı birkas bange· 
ri, bazıları birkaç dip1omatı suçlu bul
dular. Bazıları da 4\Vıupanın yarım dü
züne siyaset adamını ittiham ettiler. 
Hakikat ise şudur : Bugünkü Avrupa
ne sulh halinde, ne de harb halindedir. 
Siliihlanmış bir halde müteyakkız dur
maktadır. 

Cephede ölen her askerin yerını 

bir başkası alıyor. Her batan geırinin 
yerine bir yenisi dalgaların aıasında 

yükselmekte, düşen her tayyaren.n ye. 
rine bir yenisi bulutlar arasına çı:~mak· 
tadır. 

Bütün bunlar, sulhu gerçekten se
venlerin bütün gayretlerine karşı ıe

rilmiş melankolik bir cevab oluyor. 
Fakat bundan daha kötüsü var : 

dünyanın bazı taraflarında sulh gayet 
kötü, barb ise insan aklının eri~eceği 

şerefli bir hal diye tasvir edilmektedir. 
İngiliz İmperatorluğu payidar oldukça 
biz, bütün kuvvetimizle bu yalancı te
sirlere karşı sesimiz çıktığı kadar bağı. 
racağı.,, 

ması, Chanys de Mars'a ve Eyfel kule
sine bakan sırtlardaki pavyonların he
nüz hazır bulunmamasından ileri gel
mektedir. Trokaders'in merkezdeki iki 
bloku henüz inşası tamamlanmamış bir 
haldedir. Buradan daha aşağıda yeni 
Nurenberg stadyomu tarzı mimarisin· 
de yapılmış olan Alman pavyonu ile 
üzerinde çalışan bir amelenin büyük 
bir heykeli bulunan eksantrik Sovyet 
paviyonu tamamlanmıştır. Bunların ta• 
mamlanmış ve bitmiş olması, bala pav· 
yonlara şekil vermekle uğraşan Iransız 
işcilerine bir ihtar mahiyetindedir. 

Bu kadar büyük sergilerden hiç 
birisi tam vaktinde hazır olamamrştır. 
Fakat Paris sergisinin gecikmesi, Qu
inze jours de grace'yi geçmiştir. 

Bu değişmeye serginin gayet geniş 
bir saha (üç mil uzunluk, bir mil ge. 
nişlik) üzerinde kurulması sebeb ol
muştur. Her halde buradaki inşaatın 

planı yapılırken bir hesab yanlışlığı 
olduğu tahmin edilebilir. 

Bundan başka inşaat sahasının bir 
kısmını bir ay kadar önce su basmış, 
hava şartları da uygun gitmemiştir. 

Fakat işçiler birliğinin vaziyeti de 
bu gecikmede başlıca amillerden birisi 
olmuştur. Çünkü burada çalıfan işçi

lerden bir çoğu, inşaat bitince i~iz 
kalacaklarından korkdukları için ışı 

ağır almışlar, mümkün mertebe '*3t· 
mak istemişlerdir. Her ne kadar işçile
rin sayısı 10,000 den 25,000 e çıkarıl. 

mış ve kendilerine de sonra da iş veri
leceği vaid edilmişse de yine inşaat 

tam vaktinde bitirmek mümkün ola
mamıştır. 

Bu günlerde bazı kısımlarda inşaat 
ağır çevrilen bir sinema filmi ağırlıgı 
la devam etmektedir. 

Bununla beraber, sergi bir iki 
haftaya kadar tamamlanacak ve bu ge

cikmenin acısını çıkarmak maksadiyJe 

tngilterenin Wembley sergisinde ya

pıldığı gibi, serginin bir sene daha u. 
zatılması düşünülmektedir. 

Avuıturya hakkında konuımaJa 

T aç giyme töreni vesilesinden is-
tifade edilerek Londrada başlı· 

yan diplomatik görüpne1ere Parisde 
devam olunmakta idi. Parise gelen si
yasi ziyaretçiler arasında iki esaslı 
çehre Bay Litvinof ile Avusturya dış 
bakanı Bay Şmitdir. 

Bay Şmitle yapılan konuşmalar, 

umumi esaslar dairesinde cereyan edi

yor. Çünki ne Fransa, ne de İngilte. 

re Avusturyanın istiklalini maddi ve 

askeri vasıtalarla bilfiil garanti altına 

gerek Avusturyanın, gerek Çekoslavak· 
yanın Almanya tarafından temsiline 
mani olmak lüzumuna, her zamandan 
daha ziyade, kani bulunmaktadır. Bun .. 
dan başka, Tuna devletlerinin gerek 
Almanyaya, gerek İtalyaya hiç bir ta.. 
vizde bulunmabızın ekonomik sahada 
inkişafları fikri gerek Paris, gereli 
Londrada arzu edilmekte ve iyi kar .. 
tılanmaktadır. 

Bundan başka, Çekoslavakyanın 

Macaristana bir takım siyasi imtiyaz .. 
lar vermesini de icab ettirirse, Avus .. 
turya, Çekoslavakya ve Macaristan an 
sında ekonomik bir yakınlaşma yapı~ 
masına Fransa tarafdar bulunmakta• 
dır. 

İngilterenin de bu üç devlet ara. 
sında bu yolda bir anlaşma vukua gel• 
mesine karşı isteksiz davranmryacağt 

anlaşılmaktadır. 

Franau • Sovyet paktı. 

L itvinof • Delbos görüpnelerin .. 
den sonra bir ttbliğ neşredilmiı 

ve bunda hıer iki hükUmetin Fransız .. 
Sovyet paktına, Milletler Cemiyetine 
ve kollektif sistem içinde sulhun bö
lünmez bir bütün olduğuna bağlılık 

hususunda tam bir fikir birligi taşıdık .. 
lan tebarüz ettirilmiştir. 

Bu tebliğ, Bay Hitler'in ve Alman 
basınının "şark §arktrr, garb garb,. şek 
tindeki düşünüşlerine karşı bir cevab 
gibi telakki edilmektedir. 

Bununla beraber bu konuşmaların 
Bay Litvinofu tamamiyle tatmin edip 
etmediği bilinmiyor. Çunki Fransızlar 
btltün bu Milletler Cemiyeti ve böliln
mez sulh esasrnr tebarüz ettirmekle be
raber, yine bu paktı askeri bir ittifak 
haline sokmağa hazır bulunmadıkları mi 
şahade edilmiştir. Onlar, böyle bir ha· 
reketin Londra tarafından hoş görül. 
miyeceğini, Berlini ise adeta, tahrili 
edeceğini biliyorlar. 

Bu sebcble Fransız ve Sovyet Ge· 
nel Kurmayları arasındaki temaslar peJ 
sathi olmakta ve hele bir Sovyet • Fran 
sız asken anlapnası bahse mevzu bile 
olmamaktadır. 

Çekoslovakyaya gelince o ayrı bir 

meseledir. Son aylar içinde fransa ge

rek Berlin'e gerek Prag'a Almanyanuı 

Çekoslovakya üzerine bir hücumda bu. 

lunmaıı, Fransayı da harbe sobcagmı 

bildirmi,tir. Çünkü fransızların telak

kisine göre Çekoslovakya, Almanların 

eline düşecek olursa o zaman bütün 

merkezi Avrupa devletleri ondan tara· 

fa olacak ve netice de Almanya, Avru
panın hakimi kesilecektir. 

Tefrika No. 39 
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Şekspirden : Hikayeı~-1'." 

ccerelerinden birisinden Silvia'nm kaçabilme
si için hazırladrklan ipten merdiveni de gös
termişti. 

ni, fakat bir hile ile onun kendi sırrını ken
disine faş ettireceğini vadetti. Dük, bu mak
sadla Valentine'in o akşam saraya gelmesini 
bekledi. Delikanlı, çok geçmeden telaşlı te -
laşh saraya doğru gelmeğe başladı. Ü zerin
deki büyük harmaniyenin altında bir şey bu
lunduğu farkolunuyordu ki bu da şüphesiz 
ip merdivendi. 

biraz benimle kalabilirsin. Beni yakından ala
kadar eden bir takım meseleler hakkında 
fikrini öğrenmek istiyorum. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

iki 
Mary ve Charles Lanıb 

Nurettin ART AM 

Veronalı 
Bunun üzerine tabiatleri iyi olduğu hal

de haksızlık eden bütün insanlarda görüldü
ğü gibi Proteus, Julia'yı bırakmak için ken
dince sebebler bulmuş ve aynı kadını seven 
Valentine ile rakib vaziyetine girmişti. Bu 
yeni sevgi, ondaki vazife hissini de mağlfıb 
etmiş, içinde hiç bir nedamet duymıyarak, 
kendisini bu yeni betbaht ibtilaya kapmış, 
koyuvermişti. 

Valentine ona gizlice sevgilerinin bütün 
hikayesini anlatmış, kızın babası olan dükün 
vaziyeti anlamaması icin nasıl davrandıkla -
nnı, hatta onun evlen~elerine razı olacağım 
ummadıkları için o gece sevgilisiyle birlikte 
saraydan ayrılıp Mantua'ya kaçacaklarını 
söylemi ti. Valentine, aynı zamanda, Pro -
teus'a c t 1ı1-: karardıktan sonra sarayın pen-

Bir arkadaşının büyük bir sadakatle ken -
disine anlatmış olduğu bu en aziz sırrı, buna 
inanmak hayli güçtür amma, Proteus gidip 
Düka haber vermeye, hepsini ona anlatmağa 
karar vermişti. 

Yalancı dost, Dükun karşısına çıkınca, 
her ne kadar dostluk kaideleri şimdiki anla
tacağı şeyleri saklamağı emrederse de ken
disine karşı gösterilen büyük ikram ve neza
ket karşısında söylemekten başka bir şey ya
pamıyacağı, bundan dolayı da hiç bir dünya 
menfaati de beklemediği yollu suni bir nu -
tuk söyledikten sonra Valentine'den duyduk
larını birer birer anlattı. 

Bundan baska, ip merdiveni ve Valenti
ne'in her ikisini de büyük bir harmaniye al -
tında saklamak niyetinde bulunduğunu da 
haber vermekten geri kalmadı. 

Dük, Proteus'un bir arkadasmdan öğren
diği bir sırn saklayacak yerde bu yanlış ha
reketi gelip haber vermesini bir mucize gibi 
telakki etmişti. Bunun üzerine bu sırrı kim
den öğrendiğini Valentine'e bildimıeyeceği-

Dük: 
- Bu kadar telaşla nereye gidiyorsun Va

lentine? diyerek genci durdurdu. Valentine 
cevab verdi: 

- Efendimiz, dostlarıma gönderilecek 
mektublarımı götüren haberci beni bekliyor; 
mektupları ona teslim etmeğe gidiyorum. 

Valentine'in söylediği bu yalan da, ancak 
Proteus'un babasına uydurmuş olduğu yalan 
kadar işe yaramıştı. 

Dük: 
- Bunlar o kadar ehemiyetli mi? diye: 

sordu. 
Valentine: 
- O kadar mühim şeyler değil, dedi, iyi 

olduğumu ve sarayınızda çok bahtiyar bulun
duğumu babama yazdım. 

- Ya, öyle mi, öyleyse ehemiyeti yok; 

Dük, bunun üzerine sırrını kendi ağzın • 
dan alabilmek için uydurma bir hikaye an· 
latmağa başladı: V alentine biliyordu ki 
kendisi kızım Thurio'ya vermek istiyordu. 
Fakat kızı çok inadçı idi ve kendi emirlerine 
itaat etmiyordu- Dük sözüne bunları anlata
rak başladıktan sonra şöyle devam etti: 

- Ne kendisinin benim çocuğum olduğu
nu düşünyyor; ne de benim onun babası ol
duğumdan dolayı korkuyor. Şunu sana söyli
yeyim ki onun bu dik başlığı, kendisine kar
ŞL beslediğim sevgiyi yüreğimden almış, gö
türmüştür. Şimdi ben, bir kadınla evlenmege 
ve onu da istediği yere gitmekte, istediği ile 
evlenmekte serbest bırakamğa karar verdim. 
Bütün çeyizi güzelliği olsun. Benim malım
dan, mülkümden bir zerresini bile kendisine 
verecek değilim. 

Bu işin nereye varacağından hayretlere 
düsen Valen tine; 

- Peki, dedi, benim bu meselede ya, abi
leceğim iş ne olabilir?. 

(S n •'\ar) 
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Büdce konuşmalarına dünde devam e 
daha çoktur. Avrupanın bugünkü vazi
yetine göre endişem JUdur: belki bugün 
ekşaın ısulh yapıldığına göre, ertesi sa. 
bah harb karşısında bulunaca. 
ğımızı zannediyorum. Onun için Mali
yede bu sene teessüs eden istikrar do. 
layısiyle istikbali temin edecek geniş 
ve az zamanda bütün yurda iktisadi fay· 
dalar temin edecek milli müdafaa ve 
iktisadi kaynaklar için tedbirler alma
lıyız. Bunun için de uzun vadeli bir is· 
tikroza girişilmesini katiyen tavsiye 
etmem. Bu memleket için büyük bir fe· 
laket tevlit eder. Fakat 30 milyon lira
lık bir amortisman bedeli ayırarak bu· 
nu ıs sene konsolide etsek ve 300 mil
yon liralık bir iş programı yoparak er
babı teşebbüsü lıu işe davet etsek, ben· 
ce muvaffak oluruz. zannediyorum.,, 

vekaleti deyince akla ne kadar mühim 
işler geldiğini, bu vekaletin işinin ve 
mesuliyetinin o nisbette ağır olduğunu, 
buğdayın, arpanın naklye fiatmm agır 
olduğunu, memleket mahsullerinin top· 
lanmasında ve sevkinde onların kalite· 
Jerini bozmadan ve mümkün olduğu ka· 
dar ucuza mal edilmesinden hasıl 'ola· 
cak faydalar, bugdayı himaye kanu:ıu
muzuıı büyük bir iyiliğinin görülmemiş 
olduğunu, İtalyanın buğdayı meccanen 
naklettigini söyledikten sonra anb:ır 
meselesine geçerek şunları ilave etti: 

ınazsa meseıa merinos mut h ı;ısı diye
lim, bu hayvanları yetiştin\ or. So ra 
malumualiniz cemiyetler vatanperver ze .. 
zattan teşckkiil eder. Bunlar Lır aray 
gelirler, para yardımı ederler. 

(Başı ı inci sayfada) 

dün tevzi edilmİ§tİr. Henüz üze
rinden 48 saat geçmemİ§tİr. Mün
derecatr şudur: 936 senesi elimiz
de bulunan fazlai varidattan ha
zinenin ötede beride açtırmı§ ol
duğu kredilere beyhude faiz ver · 
ıniyerek önümüzdeki seneye borç 
devretmemeyi, tamamile fazlai va· 
ridattan vermeyi temin içrndir. 
T ensib buyurursanız, müstaceli-
yetle müzakeresine müsaade bu
yurursanız bunu yapacağız. 

Layihanın müstaceliyet karaiyle mü 
zakeresi reye kondu; kabul edildi. Söz 
alan büdce enciımeni mazbata muharri 
ri Bay Raif Karadeniz (Trabzon) bu mü 
nascbetle··, ereğlide bir liman yapılması 
hakkındaki hükümetin tasavvurunu son 
radan bunun yerine Çatalağzında yapıl 
ması kararlaştırılan suni liman için 
verilen on bin liralık tahsisatın bitmek 
Üzere olduğunu, ve icabeden etüdlerin 
yapılabilmesi için bu on lıin liranın Eti 
Banka verilmesi Iazımgeldigini ve tensib 
buyurulursa üçüncü maddenin bu yolda 
değiştirilmesini teklif etti Bu teklif ve 
layiha ittifakla kabul edildi. 

Ekonomi bakanlığı bütlcesi 
Bundan sonra Ekonomi Bakanlığı 

büdcesinin görüşülmesine devam edil· 
di, Söz alan Hüsnü kitabcı (İzmir) -
iki gün evvel Bay Celal Bayarın kıy· 
metli beyanatım dinlediğini ve bu 
beyanatın bir kısmına kısaca cevab ve
receğini söyledi. 

Devlet sermayesiyle teşekkül eden 
müesseselerin aynı tetkik mercilerince 
rnürakabcye tabi tutulmasını iki gün 
evelki sözlerinde istediğini, Bay Celal 
Bayarın da bu hususa dair bir kanun ha· 
zırJandığı hakkıdaki sözlerini dinledik· 
ten sonra görüşünün haklı olduğunun 
meydana çıktığını söyledi. Yalnız kendi
sinin bundan başka bir şey daha istemiş 
olduğunu bunun divanı muhasebatça da 
tetkik edilmesini dilediğini, yoksa n.uha 
sebei umun.iye kanunu ahkamının tat
bikini istememiş olduğunu anlattı Ve 

şunları ilave etti: 
Devletin hükümetin kontrolu B. M. 

Meclisinin• kontrolu milletin parasiyle 
teessüs etmiş işlerde zaruridir. Hususi 
müesseselerde hususi işlerde bu kontrol 

.. k "' f 1 0 yapmı~sa der esasen vardır. Çun u a s ~ .. 
hal belli olur fakat beriki tarafta ınute· 
madiycn devlet hazinesinden d~Idur
mak imkanı vardır. Vergileri tezyıd et
mek suretiyle maliyet fiatmı kapatmak 
· kma ımkanı mevcuttur. Kontrolu yapaca 
kam Iaırrmdır. Bu da tabii parayı veren 
yerdir. Binaenaleyh bence kontrolu mec 
lis namına divanı muhasebat yapmalıdır 
Çünkü bizim namrmızc. tetkikat yapacak 
olan divanı muhasebat hiçbir tesiraltında 
bulunmıyacaktrr. Hakim salahiyetin~e: 
dir. Ve nihayet Büyük Millet Meclıs~ 
hesabına teşkilatı esasiye kanunu mucı
bince birçok müe~elerin hesabını 
kontrol etmeye salahiyetlidir. 

Bundan sonra B. Hüsnü Kitabçı 
Fransada son yıllardaki c<"reyanın ken· 
di iddiasını kuvvetlendirecek mahiy~te 
olduğunu ve diğer bir 'i''lc Avrupa 
memleketlerinde de lıu yolda cereyanlar 
müşahede edildigini anlattı ve bu mües
seselerin kontrolu etrafındaki sözlerine 

son verirken: 
.. _ Hiılasa dedi, bu bir ı•.ıktai nazaı . 

dır, dileğim tetkike değer:.e hüküınetçe. 
} üksek heyetçe n~arı itıbare alınarak 
üzerinde işlensin. Mutlak şöyle olsun, 

böy le olsun demiyorum.'' . 
Bundan sonra B. Hüsnii Kitabçı dı-

ğer meselelere temas edere'!.. asfalt hu· 
susunda bakanla tamamiyle ınutabık ol· 
duğunu, şilebciliğe gelince : Kendisini? 
::2ten bunun serbest oldugunu söylcdı· 
ğini, yalnız buraya para yatıracak va
tandaşlara teminat gösternı"'k lazım ol· 
d•tğunu söyledi. Enerji pahaltı:ığ~ ı:ıev· 
zuu üzerinde de, bakanın dcdığı gıbı Y p· 
mak lazım geldigini, yalnız bun1arı pek 

kolay görmediği için önce •:ınfeyi m v· 
zuu bahs ettiğini uave etti ; ve havuzla-

ra geçti. 
"-Ben kendilerine, dedi. Havuzlann 

bugün kabili istifade olup ol :ı&~ı hakkın
da tetkikat yaptılar mı diye r.ormu t m. 
Bugün bu tetkikatı yaptık :ını ve lıa-

lı · d" • • · d" ö renm klc. yrr netıce ver ıgını ş m ı .. 
se' · ç duydum." 

Bundan sonra da hatib, 
kan mızın toptan fiyatta m va ak 
duğuna dair olan s rine g c rek 
da ela cok me n n o du u vı: b 
c e c ı ın a led' m'c; 

ı.. 

ec~ :ıi, h nı. n lto 'Y 1 

• ıc pl'r ken 'ecil ı> r t rafından 

kolay kolay yükseltilcrniyeceğini anlat

tı. 
B. Hüsnü Kitabçı bunu müteakib 

memleketteki fabrikalaon istihsaltının 
istihlakata tamamiyle kafi gelip gelme· 
diği tetkik edildikten sonra eğer kafi 
geliyorsa artık bu sahada fabrika ya~ıl· 
madığınr, halbuki memlekette bu kifa
yeti tetkik etmenin güç olduğunu söyli· 

yerek iplik meselesine geçti. 
.. _ İplik meselesine fiyat konacak 

mı. dedi. İstihsal eden fabrikalar kafi 
elmiyorsa, devlet fabrikalarının ona 

g o A dı ,, 
göre hareket etınesı lazım r. 

Ekonomi bakanımız B. Celn! Bayar 
B. Hüsnü Kitabçıdan misal ı:ıtcdi. O .d~ 
vekaletin bu işleri kendisinden çok ıyı 
anladığı cevabını verdi. .. . . 

Bundan sonra da hatib so.zlerını 
memleketteki çimento fabrikalarına nak
lederek, eğer bu fabrikalar tutun~~ya
caksa artık üzerine düşülm~rr.esını v_e 
hariçten çimento getirtilmesini söyled'.. 

B. Hüsnü Kitabçıdan sonra B. H~ı~ 
Mentese (İzmir) kürsüye gcJerek ıki 
gün evel B. Celal Bayar'm verdiği ge· 

. ve iktisad işlerinde kavıayışlı ve 
nış . hl 

s onel bir r.alışmayı anlatan ıza arı. 
ray :ı-- k d" 
nı zevkle dinlediğini söyledı ve e~ ı-
. d n iki mühim mesele üzerinde ıza. 

51n e b" • 
hat rica etmiş olduğunu bunlardan ırı· 
nin Ahnanyada bloke edilen paralar bu· 

lunduğunu bunun hakkında ba~~.nı~ ta
mamen tatminkar izahat verdıgını an· 

lattr. 
Kontenjanın kaldırılacağı hak~ında. 

ki sözleri de büyük bir memnunıy~tle 
dinlediğini diğer arkadaşların endış.e· 
lerine mahal kalmadığını, bu hareketın 
piyasaya büyük bir_ genişl:me verece. 
ğini, kliring sistemıne gehnce bundan 
dönmenin imkansız olduğunu anlatan 

B. Halil Menteşe (İzmir), gene ~k~
nın izahatının amelemizin şayanı ıhı· 
har olduğu hakkındaki umumi. k~naatı 
kuvvetlendirdiğini tebarüz ettırdı. 

Bundan sonra da geniş manada a
mele meselesini izah etti ve fransız 
ihtilfılinden beri bu sınıfın geçirmiş ol· 
duğu tahavvülleri, ve nihayet bugünk~ 
vaziyeti izah etti. Bilhassa son asır ı. 
çinde amelenin, kendisine verilmeyen 
hakkını cebren aldığrnı, bir takım de
magaglan istismar ederek milletin baıı
na bela olduklırını,"bizde de amelenin 
her sene çok az nisbette de olsa arttığı.. 
nr, sosyal tedbirlerin devlet tarafmdan 
alınması lurmgeldiğini, sosyal kanun· 
Iarla ameleye verilecek hakbrm ihmal 
edilmemesini ve amele kütlelerinin top
lu bulunduğu fabrika gibi yerlerde 
sıhi ve içtimai şartların tamamianması
n ı ve jş kanununun bunu bir nebze te. 

anin ettiğini söyledi. 
Müteakiben B. Halil Menteşe bayat 

hal 1 ÖT ınevzuu üzerinde durarak 
pa ı Io- • • ları 

• rette ınevaddı gıdaıye fıat • 
umuını su 

"'-•lınekte olduğunu, bunun zaru
nın YUA"" la d ..;;,lP 
ri olarak diğer eşya fiat rını a I _. 

selttiğini anlattı. .• . 
Büdce müzakereleri ınunasebctıy~e 

.. so-yJeyen digvcr arkadaflarmın mu-
soz . . • d kal 

buhran vergılerının e • 
vazene ve •. 

d 1 alarını istediklerını hatırlatan B. 
ırı rn k d" . .. 

Halil Menteşe bunların en •sıne gore 

imk3nsız olduğunu ancak ~clcc:~ !1l~n 
itibaren tedricen azaltılabılecegını soy-

ledi. • 
B. Halil Menteşe geçen gün hır tek. 

lifte bulunmuş olduğunu, fakat o gün 
iyi anlatamamrş olduğunu bugün his
ettiğini onun için teklifini bir dana tek· 

rarlayacağım söyledi: 
"- Arkadaşlar, dedi, teklifim şudur: 

Demiştim ki, biz memleketin hal .v~ .i:~ 
tikbaline aid ted irler alırken ~ıtış~g~ 
bulunduğumuz Avrupanın v zıyetını 

ok dikkatle takib etmeliyiz. Orada 
~izim için tehlike olduğu gib" alınacak 
bir çok ibret m;saJleri de vardır. Avru· 
anın bugünkü vaziyetini bursatan 

P • • n · t" ı..: Avrupa-.. le arzetrnıştım: em ım ,... 
şoy "t' umumhe 'nde avrr bir endi· 
nın şeraı ı J .. • 

. haklın oldu nu göniyorum. Bıl· 
şenın t A vrupada son tezahilr t gos er -
ııı:ss:ı k' art k beynelmilel mü ıasebatta 
mıştır ı 

ahl.1k nosyonu kalınamlştır. · . . . 
Artık bu suretle Heriyonun dedıgı gı-

. ·ı • ı harb, ne de bitaraflık, ne de 
bı ne ı B "k 

.• tahkem mevki kalmamı tır. e§ • 
m s ..ı:. · . ha b sah 
teki ç cuklar dahi kcnu= nı. . . -
e e b Iacaktır. So~a dem ım ki Av-

n h b umumiden b ta çıkışı, 
ru n n r 

. b' ulb devri }tazandırmı tır. 
b ze uZl!Il r s . 

___ ,., .. r,· t hükfuneti memleket vesaı· 
~ . . . . e etti i icin çok e er er vü-
t ... ıy ı k 

d 
"'et' rm"s ve ci endüfer yapma ta 

cu e b •• ·d'·r Fak t 
b ·71 k bir isabet go terını-t.ı . 

k 
lanlar yapılmıs olanlardan 

yap laca o • 

B. Halil Mente eden soı.ra ekonomi 
bakanımız B. Celıil Bayar kürsüye gel· 
di. (Ekonomi bakanımızın sözleri ayrı 
sütunlarımızdadır. ) 

Ziraat bakanlığt büdcesi 
Müteakiben .-ziraat bakanlığı 937 ma

li yılı biidcesinin görüşülmesine başlan· 
dı. 

B. Naşid Uluğ (Kütahya) söz alarak 
beş yıllık sanayi planımızın an<ı hatları· 
nı, ve bunun belli başlı ı:na.ddrsini pa. 
muklu mensucat teşkil ettiğini, bir pa· 
muk memleketi olduğumuz halde daha 
bir kaç sene eveline gelinceye! kadar her 
eene pamuk için de harice 70 ınilyon li· 
ra verdiğimizi, fakat bugün bir çok fab
rikalarımızın faaliyette bulunduğunu, 
bugün okuduğu Sümer bank bülteninde 
iftihar verici haberler gördüğünü söy· 

!edikten sonra dedi ki : 
"- Şimdi arkadaşlarım bütün 

bunları söyledikten sonra acalıa ziraat 
vekaletimizin almış olduğu ha· 

b-u~:n bu 
zırhk ve tedbirler, .... 
müesseselerimizin ihtiyacına yetecek ka· 
dar yüksek evsafta ve milcdarda bu y~l 
pamuk yetiştirmeğe müsaid mı
dir, degil midir? Bu hususta muhterem 
vekilin beni tatmin etmesini rica ede-
. .. nm. 

Bundan sonra B. Naşid Uluğ köylü· 
yü kalkındırmak işinde pam:.ığuu ço~ e· 
hemiyeti olduğunll, geçen yıl büdeesıyle 
bu yıl büdcesi arasında bazı rarklar gör· 
dügünü, bunlar hakkında vekilden ba

zı ricalarda bulunacağım, bwılann ba
sında mızır böceklerle mücadele için bu 
~ene büdceye konan 377 bin lira olarak 
azaldrgınr. tohum temizleme yerleri için 
konan "22.000 lirayı da az bulduğunu 
söyliyerek buğday meselesine geçti. 

Hatib orta Anadolunun belli ba§lr ka· 
zanclarrndan biri olan buğda3rın muha· 
fa~sı jçin de memlekette güzel silolar 
yapıldığtnı memnuniyetle gördüğünü 
kaydederek bakandan şunu sordu: 

.. _ Fakat bizim gibi btr memleket 

için yapılan bu siloların adedi bugün i
çin de, yarm için de azdır. Buna hız 
vermek için muhte1'em vekilimiz acaba 

neler düşünmektedir. 
8. Berç Türkerin sözleri 

B. Ber~ Türker, beşte dördü c;ütç.i 
olan bir memlekette her §eyden evel top· 
rağm istihsal kabiliyetini arttıımak için 
büyük mikyasda para sadetmck lazım 
geldiğini. ve sayın İsmet lnonü bükü· 
metinin bu iş uzerinde göstcrlliği gay· 
retin çok yerinde olduğunu. pamuk iır 
tihsatatına çok önem verilme i icab et
tiğini, buna dair yapılacak vaıdım hak· 
kında da hükümetin mütaleasını öğren· 
mek istedıgini soyledi; ve .. özlerini şöy-

le bıtirdı : 
_ Sayrn bukiimetimiz ulv. bir mak-

sndla ve }, yJü} e bir yardım olmak için 
bugday koruma kanununu bize teklif et
ti. Biz de alkı arla kabul ettik. Hatta 
hukümetimız gene ulvi bir ma sadla bu 
yuzden bir rnikdar zarar huru]e gelirse 
hazine tarafından tesviye edileceğini tah· 
tT karara nldrrdı. Dort senelik tccrube· 
ler gösterdi ki teşkilatın nokı;anlıgından 
dolayı bır takım gayn tahıi zararlar 
meydana çıktı. Velhasıl istedi imiz gi
ti yurumedi. Acaba bu ı m salim ve 
pratik lıir halde yurutiılmcsi icin muh
terem vekil bir ayn te§kilat yapılmasını 
mureccah göruyorlar mı? 

Bir de zurraa çıftçiyc kafi mikdarda 
tohum tevzi edilmesi için muhterem ve· 
kil gayret ediyorlar mı? Sonra kahveye 
caya senede bir çok paralar kan bıyo o
larak harice yolluyoruz. Bunlar lıizinı 
memlekette yetişmez rni ? 

Muhterem vekilin bu bir kac.. sualime 

cevab buyuroıaıannı rica edcrim 

B. Emin Sazak'ın sözleri 
B. Emin Sazak (Eskişehir) Ziraat 

"- Arkadaşlar, buğday işimle bir 
anbar meselesi vardır. Bendeniz silolar, 
maliyet uzerinde tesiri nedir, çok meş
gul oldum. Fakat anlamadım. Bu cihet· 
ten meşgul olmalarını ve ömrwnüz o. 
lur da gelecek sene buraya gelirsek gıı 
zel bir hesab vermelerini rica ederim. 
Bu sene degil. 

Bugday ışinde ilk iş nedir? Bugda
yı açıkta, çamırda bırakmamak, çürut· 
memek, uzun mesafelere gorurup sat
mak mecburiyetinden köylüyü kurtar· 
mak lazımdır. Paramız. olursa her ikibi
ni bir arada yapalım; fakat madem ki 
fazla yek, evvela anbarı yapmalı. Köy
lünün uzun yollara getirmesine mani 
olmak, buğdayını çürütmekten ve sı. 

çandan kurtarmak lazım. 
Silo üzerinde de çok düşünmek lfl. 

zım? Hen denizin aklım ermiyor. 
Buğday kanununda şu düşünülmüş

tü: buğdayı alayım, mevsimi bekliye
yim; gelecek senenin mahsulü nasıldır, 
eğer çoksa satayım. 

Eger gelecek sene mahsul .zaif ise e
limdeki buğdayı tutayım. Bugün 10-11 

kuruşa ekmek yiyen vatandaşı bundan 
sonra 20 kuruşa yemekten kurtarayım. 
Hakikaten müstehlik le.hinde olan böy· 
le bir vergi yoktur. Yani mlistehlikin 
bir iki sene sonraki vaziyetıni sigorta 
eden bir şeydir. Şu halde buna nazaran 
Ankarada 2 bin vagon bugday çıkarılır. 
sa ihtiyat olarak senei itiye için 1550 
vagon ayrılmalıdır. Mesela Eskişehir 
6 bin vagon buğday çıkarıyor. Bunun 4 
bin vagonunu ihtiyat olarak gelecek se
neye bırakmak lfizrmcbr. Fakat yapı· 
lan bu silolar 230 vagon aldıgına göre 
bunların bir çalkak makinesinden far
kı kalmaz. Yani 3. dört bin vagon dev
redemezse bu silo bir çalkak makinesi 
olur. Çünkü çalkak makineleri de 2000, 
3000 liraya alınan bır çalkak makıne i 
de bunu temin edebilir. Fakat son beş 
bin lira ver de daha lwvvetlı bir :makine 
al. Halbuki silolara 350 bın lira verıl· 
miştir. Şu halde aaı1 maksad düJündu· 
ğümiız, milletimizi Jutlıktan kurtarmak 
için gelecek senenin mahsulüne kadar 
veyahud bir ba.rb senesine kadar buğ· 
dayı saklamaktır. Buna bir şey demiyo. 
rum. Fakat 230 vagon alırsa bununla 
çalkak makinesi olur. 

Na.un dikkati celbecliyonun. Bir he
.ah ipdir. Bence, küçük u1olar maliyete 
60 para aleyhte tesir eder. llk iJ bunu 

düıünaünler-
Şimdi PuJatlı. Eıslrllehir ve bilmem ne 

istasyonunda satılıyor. Oralara köylüler 
ancak 30 aaatta getirebiliyorlar. Her is
tasyonda bir ambar yaps:ıydtk bu silo
lara verdiğimiz paranın yarıs: ile bütün 
ihtiyaçlar temin edilmi§ olurdu. Ayni za
manda halkı 30 saatlik yerden malını ge
tirmekten ve camilere koymaktan kurta· 
nrdık .• Bu cihette de nazarı cikkatlerinı 

celbederim. 
Şeker meselesinde, paı car mesele· 

sinde durulmak lazrmdrr. Pancar 30 pa 

raya idare etmiyor. 

Tiftik cemiyeti 
B. Emin Sazak (E ki ehır) den sonra 

B Mehmed Somer (Kütahvd) kursuye 
gelerek ziraat vekaletinin yeni yıl bud· 
cesi uzerindeki du üncelenni soylcdi ve 
bilhassa tiftık cemıyetine ia d m olarak 
gostenlen 26bin lira ü.zerın durd De· 

di iri: 
•·- Burada 6.000 u k6l 

sicatla bir tifti cemiyetı va c • Bun· 
dan iki sene evvel 15.000, e en e 25 

26.000 1 a t h t bin bu sene ge 
korunu tur. Ce et dey· ce ı ana tu-

haf geliyor. Bu cemiyet ac 
kiletinden aldı 26.000 li 
bir vazife ya ıyor ki z" 
bir fa dası olsun. Bunu 
ziraatçi arkad arla g 

Kendilerinin vakti ola l ra nal<den 
yardım ederler. Ve nihayet uu yard ı 
htıkümcte hediye ederler. Cemiyetten 
anlaşılan mana budur. Kal ·ı ki ilmi bu: 
cemiyet olduguna dair de b'r kayıd bud. 
cede yoktur. Gene esbabı muribeyi dik· 
katle okudum. Büdce encliıre:ninin bir 
kanaatını da görmedim. Aç k ylivey1m 
af buyursunlar. Vekil Bey bunu bize İ· 
zah buyursunlar da bu mesele uzerinde 
bir kanaat hasıl edelim. Bu meselede bi
zi izahlariyle ikna cdebilirle ne ala. 
edeme:ılerse gene mütaleam zı "yleri .'' 

Zeytinci/iğ imiz 
Müteakiben Bay Sami Erkmen (Kas

tamonu) Zeytinciliğimıze tem:ı ed re 
umumi harbtenberi bizden zeytin ya ı 
alan şimal memleketlerındeki muş n
lerimizi harb sıralarında kaybcttigımı i, 
bunların bilhassa bu senelerde yemden 
elde edılmesi mümkun oldu unu, çun. 
kü bu sene Türkiyede şayanı hayret d • 
recede iyi zeytin mahsulu alındıgmı. 
sonra lıizim ibu sahada rakibimiz olan 
Akdeniz devletlerinden bazılarının yenl 
hadiseler sebebiyle bu ene ihracat ya. 
pamıyacaklarını, hadiselerin de yardı
mı varken ziraat bakanlıgınrn bu sene 
zeytin işine çok ehemiyet verme inı ıs-

tedi. 

8. Relik incenin sözleri 
B. Refik İnce (Manisa) da Türki.. 

yede ziraat mevzuu iızerinde.ki düşun
celerini güzel ve takdirkar bir lİSlnla 
anlattı. Memlekette yeşillik zevkinın 
uyanmasına ne kadar himmet edılırse 
o kadar yerinde olacagını, yeşnlıgin 
hayat demek olduğunu, bu itıbarla fi
danlıklar için ayrılan paraya ilaveler 
yapılmasını, memleket fidanhklarııu 
çoğaltrmnm ve genişletmenin çok fay
dalı bir iş olacağını soyledı. Ve Tür. 
kiycde hindyagı sanayiınl' de önem ve· 
rilmesini temenni ederek §U h!idi eyi 

nakletti : 
··- Mesud bir tesaduf bundan iki 

ay evvel beni bursalı, çal k n, 1ı mek. 
teb mezunu, çiftçi bir zatla gonı turdu. 
Bu zatın ziraat hususundaki te ebbu· 
sünün mü bet ifadesine göre hemen 
hemen o muhitte yalnızca okumaga baş
ladığı hindyağı tohumunun bir donum• 
de vasati olarak 40 lira kadar para ver
diğini soyledi. Hindyagı tohumunun e• 
kimi ve toplanılması hususunda bana 
verdiği iz hata göre biıtun Avrupa fab. 
rikalarmın her zaman ehemiyetle ara· 
dıklart bir mevzudur. Hatta diye bilirim 
ki erk5nı harbiyenin bile teşvikine 
mazhar olmuştur. Çunku tayyareler i· 
çin ehemiyetli, esaslı bir unsur olmak 
mahiyetini göstermi tir. Çok temenni 
ederiz ki ziraat vekaleti donüm basma 
kırk lira gibi bir istifade temin eden 
ve hiç bir mahsule nasib• olDnyacak la· 
dar ehemiyetli olan bu ifin bu yeni mıe· 
saisinin esaslarından bir tanesini teşkil 
etsin.,, 

Ziraat enstitüsü 
B. Mazhar Müfid Kansu (Denizli) 

de yüksek ziraat enstitusu için. b.udce
ye konan büyük yekfinu soz gelı 1 ede· 
rek, bu muesseseye kuruldugu g nden
beri yapılan buyük yardrmlan h tırlat
tı ve elindeki budce l yıha md bir ço 
fası!J.ard• bu muessese ıçın ıhti ar e ıL 
miş olan m raflar n m ıfre ;ıt ı g r

mek i tedı ıni, bir de be ıne ı 
katıldı ı h kkında ikı sen evvel bu 
kursudt n vekile sorulınu bir e o 
zamandanberi cevab verılme • old u

nu. bunun da i ahını rica ettı. 
Bun n nra ziraat b a ı B. l\ uh· 

lis Erkmen kuralı e gel re 
a aıd u tehf ı 1 r, ve h 

t lıf su lcr h 

ecirmi tir. 



6 ULUS 

Bn. Sabiha Gökçen'e mura sa ada ya veri d. 
(Başı ı. inci sayfada) 

Bn. Sabihanın kudretli karakterine he
pimizi hayran etti. 

••* 
Dünkiı madalya verme töreni saat 

18 de idi. Törende Kamutay Başkanı 
B. Abdülhalik Renda, Başbakanımız İs
met İnönü, Genel Kurmay başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak, Adliye, Milli Mü
dafaa, İç işler, Bayındırlık, Kültür, E
konomi, Sıhat, Gümrük ve inhisarlar, 
z;raat bakanlan, siyasi müsteşarlar, c. 
H. P. Genyônkurulu üyeleri, mebusları
mız, ğcneraller ve askeri, mülki hükü
met adamlarımız, Tiırk hava kurumu u
mumi merkez reis ve azaları, birçok uç
man subaylarımız ve gazeteciler bulu
nuyorlardı. 

Türk hava kurumu baskanı ve Ço
ruh mebusu B. Fuad Bulca, kahraman 
türk kızı Bn. Sabiha Gökçenin mekteb 
ve tatbikat sahalarındaki muvaffakiye
tini sitayişle anlatan şu soylevi verdi: 

B. Fuad Bu/canın söylevi 

''- En büyüğümüz .... Sayın misa. 
firlerimiz, 

Türk hava kurumu, bugün, Türk. 
liuşunun ilk kadın uçmanı, kahraman 
ve değer biçilmez bir türk kızını taltif 
etmek için bu toplantıyı hazırlamış ol
makla bahtiyardır. Davetimizi kabul 
etmek lütfunda bulunan muhterem mi
safirlerimize sükranlarımızı sunarız. 

Tam iki yıl evvel, büyük kurtarıcı, 
Türkkuşu acılırken türk gençliğine şu 
emri vermişlerdi : 

" Türk, yurdun dağlarında, 

ormanlarında, ovalarında, deniz
lerinde, her bucağında nasıl bir 
bilgi ve kendine güvenle yürüyor, 
dolaşıyorsa yurdun asuğmanında 
da aynı süratle dolaşabilmelidir. 
Bu ise türkü çocukluğundan, va. 
tan kuşlariyle vatan havası içinde 
yarışa alıştırmakla başlar. 

Türk çocuğu, 

Her. işte olduğu gibi, havacı
lıkta da en yüksek dü%eyde, gök
te seni bekliyen yeri az zamanda 
dolduracaksın.,, 

Büyük Şefin işaret ettiği yolda her 
gün biraz daha ilerliyen ve dünya genç· 
liği arasında Jayik olduğu şerefli mev
kii alan türk çocukları bu yüksek emri 

alır almaz, bütün azim, irade kuvvet• 
!erini, f edakarhk hislerini bir araya 
toplayarak canla, başla çalısmağa baş· 

ladılar. 935 de iki planörle işe girişen 
Türk hava kurumunun Türkkuşu ko. 
lunda, ilk aç]ımda, yirmi genç toplan .. 
mıştı. Bu gençlerin başında Atatürk 

kızı Gökçen yer alıyordu. Bu genç kız, 
büyük inkilfib şefinin havacılığa verdi
ği geniş ehemiyetin bir sembolü idi. 
Türkkuşunun kanadları altında bu bir 

avuç gence düşen vazife çok çetindi. 
Atatürk'ün emirlerini yerine getirmek 
ve türk cocuğunun muvaffak olamıya
cağı hiç bir çalışma sahası mevcud ol-

madığını bütün dünyaya göstermek gi
bi iki büyük ödevi omuzlarına almışlar
dı. Yarınki uçucu neslin ilk çekirdeği 
olan bu yirmi genci türk hava kurumu, 

sıkı bir yetiştirme programına tabi tut
tu ve içlerinden en çok muvaffak olan 
sekiz genci, tam bir planörcü olarak ye. 

tiştirmeleri için, dost Sovyet Rusyanın 
(Kmm-Koktebel) deki yüksek planör 
mektebine gönderdi. Bu grupun başın
da gene Atatürk kızı Gökçen vardı. 

Sovyet Rusyadaki mesai devam eder· 
ken, memleketteki gençlik de hiç durnl3· 

ismet lnönünün 
yüksek takdirleri 

i 
i 
: 

i 
1 
1 S. Gökçen türk kızlarının ilk kahraman 

tayyarecisi olarak memleket karşısında 

mevcudiyet göstermiştir 
1 
! 

1 
(Baş1 1 inci sayfada) 

Ve havanın güç fartları içinde en çetin vazifeler istendiğini görüyoruz;. 

1 Sabiha Gökçen'in bizim de yabancı olmadığımız; bu zor mesleğin bü
tün sert imtihanlarını muvaflakiyetle geçirmekte olduğunu, biraz evvel 
dinlediğimiz bu vesikalar huzurunuzda da isbat etmiş oluyor. 

1 

1 Bu madalyayı memnuniyet ve iftiharla verdik. Onu iftiharla bütün 
vatandaşlar ve bütün dünya önünde göksünü gererek taşımakta haklı
dır. 

i Türk hava kurumu, memlekette kahraman tayyareciler yeti'!tirecek 
isabetli bir siyaset takibettiğini göstermiş olduğundan öğünebilir. 

Sabiha Gökçen türk kızlarından ilk kahraman tayyareci olarak i 
1 

memleket karşısında mevcudiyet göstermiştir ve bunun için de kendi
sini tebrik edip selamlamak bahtiyarlıktır. 

1 Türkkuşu bilhassa havacılığa karşı alakayı ve tayyareciliğe havesi 
artırmak için tesia olunmuş bir teşkilattır ki şimdiye kadar bize bir çok 
güzide gençler yetiştirmiştir. Fakat ihtiyaç çoh daha la.zlasına lüzum 
gösteriyor. Bugünkü müdafaa mevzu ve silahlarının en müessir/erinden 
sayılan hava silahında bir milletin kudretli olması kurtulmanın mahsad 

l 
1 

ve gayesi için esaslı §artlardandır. Bir memleket havasından emin ol. 
mah istiyorsa mutlaka o memlellet vatanda§larının gençlikten itibaren 
havayı severek canlarını tehlikeye koyacak şekilde çalışmaları lôzım
dır. Sabiha Gökçen buna muvalFahiyetli bir misaldir. Havanın yalnız 
sakin kısımlarında değil tehlikeli görülen enğin salıaları içinde kahra
manca dolaşmak mümkün olduğunu isbat edecek şerefli vesikalar ka
zanmıştır. Onıid ederim izi bütün memlekette tayyareci olmak iatiyenler i 
çetin vazife günlerinde en sert imtihanları muvaffakiyetle geçerek kıy- 1 
metli vesikalar toplamağa muvaffak olacaklardır. ı 

Bütün bu sözlerimi kahraman hızımız Sabiha Gökçenin havaları· ,. 
mızda bir çok kahraman türk kızı yetişti,.mek için iyi bir te§Vik misali 
olarak telakki edilmesi temennisiyle bitiriyorum. 1 

- . -···------------ -- j -· -.....-..--····----···--···-·· ............ J 
dan çalışıyordu. Türk hava kurumunun 
kıymetli fahri başkanı Başbakan İnö

nü ve Genelkurmay başkanı Saym Ma

reşal da yakın alaka, teşvik ve yardım
lariyle kurumun mesaisini kolaylaş. 

tırmak lutfunda bulunuyorlardı ve ay. 

Başbakan Rn. Sabiha Gökı;en'in göğsiine 
madalyayı takıyor 

lar geçtikçe Türkkuşu, bahar günesin

den hayat ve kuvvet alan bir körpe a

ğaç gibi genişliyor, gürbüzleşiyordu. 

Türkkuıu 

Bugün Türkkuşu, iki yaşını doldur

muştur. Yuvarlandıkça büvüycn bir 

çiğ gibi üyeleri gittikçe çoğalan bu' te

şekkülde bugün, kız ve erkek (350) türk 

çocuğu çalışıyor. Atatürkün ağzından 

çıkan her emrin nüfuz ve teshir kud
retini göstermek için bu (350) gencin 
çarpan bir tek kalp gibi ,elele çalışma
larındaki ulvi manzara, yepyeni bir mi
saldir. 

Cumhuriyetin kanatlı neslini ye
tiştirenler, geçen yıl Sovyet Rusyadan 
donen Türkkuşu öğretmenleridir. Bun
ların başında gene Atatürk kızı Gök
çen bulunuyor. Gökçen, pianörlerde, 
spor tayyarelerinde iyice yetiştikten 

sonra. bu mesaiyi kafi görmemiş, hava 
ordusuna gönüllü olarak girmiş., harp 
tayyarelerinde, savaş günleri için ha. 
zırlanmış, enerji ve kabiliyetini biitün 
parlaklığı ile göstermeğe muvaffak ol· 
muştur. Onu, bugün, hayatı istihkar e
derek, erkek arkadaşlarının yanıbaşın
da kahramanca vazife görmüş bir türk 
kızı olarak selamlamak saadetini duyu
yoruz. Gökçen, türk kadınının, vatanı 
göklerde korumak yolunda ne değerli 
hizmetler görepileceğini isbat eden ilk 
türk kadını olmuştur. O, bütün kızları
mız için eşsiz bir örnektir. Türkkuşu 
kamplarında, otuzdan fazla kız üye, O• 

na yetişebilmek gayesile çalrşmakta

dırlar. İstikbal, bize türk kadınlarının 
da kartallar gibi, yuvalarını koruyacak
larını gösterecektir. 

İlk talebesi ve ilk başmuallimi olan 
Gökçen, Tiırk hava kurumu için bir şe
ref ve bir iftihardır. Böyle güzide bir 
türk kızı yetiştiren türk milleti de her 
zaman övünebilir. 

Yiğit Gökçen 

Türk hava kurumunun madalya ni
zamnamesi {hayatını istihkar edecek 
derecede fedakarlık gösteren uçmanla
ra) madalya verilmesini kaydeder. 
Bunun için hava ordusu kıtalarından 

parlak notlar alan ve Genel Kurmay 
Başkanı saym Mareşalm takdirlerini 
kazanan yiğit Gökçen'i, Türk Hava ku
rumu murassa madalya ile taltife karar 
vermiştir. Bu madalyayı, ilk hava kab 

ramanı türk kadını olan Atatürk k._. 
Gökçen'e vermek Türk Hava kurumu i· 
çin büyük bahtiyarlıktır. Böyle kıymet. 
li bir evlada malik olduğumuz için ilk 
önce hepimizi, sonra da, kahramanlığı 
ile bütün milletin takdir ve sevgisini 
kazanmış olan Gökçen'i tebrik ederim. 
Sözümü bitirirken beni dinlemek lut· 
funda bulunan misafirlerimize yürek
ten saygılarımı sunarım.,, 

Türk Hava kurumu başkam B. Fuad Bulca nutkunu söylüyor 

Murassa madalya takılıyor 

Bundan sonra, türk hava kurumu 
nizamnamesi mucibince verilecek mu
rassa madalya bizzat başbakan İsmet İn· 

onü tarafından Bn. Sabiha Gvkçe'nin 
gögsüne alkışlar arasında ta'ulch. 

Bunu mi.iteakib Bn. Gökçen'in ti.irk 
cumhuriyeti hava ordusundaki uçman
lık hayatını ve askeri tatbikattaki şeref 
ve muvaffakiyet merhalesini gösteren 
resmi vesikalar okundu. Bu \ esikalardan 
ogreniyonız ki, clegerli ucmaıı, Eskişehir
de birinci tayyare alayı emıinde muhte. 
lif \'a:dfe ucuşlarına ve son zamanlarda 
atıslı tatbikatın hepsine iş?irak ederek 
tiırk kadınlık kudret ve kal•ramanlığını 
bilfiil dünya havacılık alemine tanıtacak 
fevkal:ide muvaffakiyetler göstermistiı. 
Eu hizmeleri tevsik eden raporlar üzeri
ne, genel kurmay başkanlığ nc.a ordu a
dına takdir edilmistir. 

Vtsikalar okunurken genç ve kahra
man turk kızı bir cok de•cı.I.tr alkışlan

mı ·tır. 

Bayan Gökçen'in nutku 

Bunuan sonra, Bn. Sabıha Gökçen, 
kendısini yetiştiren hava 1-..ırumuna ve 
<:skcri tatbikata iştirak fırsatını ve balı· 
tiyarlıgını bahşeden genel k~··may baş

kanlıgına tesekkür eden şu böylevi ver· 
di: 

.. _ Sayın büyüklerim, 

Bundan iki yıl önce Turkl:uşu pJa
nörleriyle u~maga başladığım t:ünü ha
yatımın önemli dönüm nokta-;ı sayıyo

rum. Bugünün ve Koktebc•l de geçirdi
ğim öğrenme gi.ınlerinin kıvmc• li hatıra
larını asla untuamam. On<lan Eonra Es. 
ki ehir askeri tayyare mekteb!nde ve o
radaki tayyare alayında beni t~knik ve 
pratik olarak ta} yarecilikt~ yetiştirmek 
için büyük himmet göstermİ'i vı: göster
mekte bulunan sayın ögretmenlerime ve 
komutanlarıma olan derin nıi:uıetlerimi 
burada söylemegi ödev bilirim. Son 6Ün
lerde bazı askeri vazifelerin ifa&ına be
nim de gönüllü asker olarak iştirakimi 
kabul etmek suretiyle bana değerli tec
rübeler edinmek fırsatını bagış"ıyan ge
nel kurmay başkanı sayın M~n·pla oları 
~ükranım pek büyüktür. 

Ciınkü bugün huzurunuzda türk ha
va kurumu sayın başkanı E. F. Bulca'-

Brı. Sabiha Gökçen 

nın hakkımdaki takdir ve taltif sözleri
ne ancak bana bağışlanmış olan son fır
ı,.at sayesinde nail olmu§ tmlmıııyorum. 
Büyük milletimize canla başla, ölümü 
hice sayarak calışabilmek lıai.iliyetini 

yük elmek için cumhuriyet iıı.ikümeti
mizin bana olduğu gibi bıitLİn türk ka
dınhgına. bu yönde yetişll'ek ve çalış

mak fırsatlarını hazırlamasıı~ı gönülden 
niyaz ederim. 

B. Bulca'nm beni öven sözlerine kar 
§1 ve göğsümü kabartan lıu kıy111eti yük 

ı:ek hava kurumu madalyasiy1e taltifim
öen dolayı duyduklarımı söylemeye he· 
ye canım manidir. 

Türk hava kurumunun millet genç
lerinde uyandırdığı ve hergün daha ge
niş ölçüde uyandırmakta bulunduğu ha· 
\"a kahramanlığı duygularını yakın te· 
maslarımla gördükce çok bahtiyar olu
yorum, hava kurumunun memlekete 
yapmakta olduğu büyük hizmetin daha 
çok hayranı oluyorum. 

Hakkımda gösterilmiş ola:- lutuf ve 
nezakete teşekkür ederken beni havacı
lığa başlatmış olan hava kurumuna ya• 
pacağınu vadettiğim ödevleri yerine ge· 
tireceğimi ve diğer yönden vatanın mü
dafaası yolunda her an ölüm nedir hatır· 
lamaksızın asker tayyareci olarak hiz
mete koşacağımı bildirmekle mutlu
yum," 

Vatan uğrunda hizmet için ölüm ne
dir bilmiyerek çalışacağını canlı ve he
yecanlı bir ifade ile söyliyen Bn. Sabi
ha Gökçen uzun uzun alkışlandı. 

Bunu müteakib, başbakanrmız, tay
yarecilikteki muvaffakiyetinden dolayı 

türk kadınlığı için imtisal örneği olan 
Atatürk kızı Bn. Sabiha Gök~eni tebrik 
ve takdir eden nutkunu söyledi. (Bu nu
ttık diğer sütunlarımızdadır.) Orada bu· 
Junanlar genç uçmanın elim sıktılar ve 
tebrik ettiler. 

Bundan sonra davetliler büfede ağrr• 
landılar. Bu sırada bir orkestra da gü
zel ve seçme havalar çalıyordu. 

Tören ve çay ziyafeti saat sekize ka· 
dar sürdü ve gelenler içlerinde sevinç ve 
icrahla türk hava kurumu merkezinden 
ayrıldılar. 

Vazifesini hakkiyle başaran ve gen~ 

türk kızlarına güzel bir örnek veren Bn. 

Sabiha Gökçeni hararet ve samimiyetle 
kutlarız. 

Bay Hilmi Malik'in 
Eserleri 

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 - Revolution.ıry Türkey 

YENİ kitabları: 
(İngilizce) 

Arilerin sosyal dirimi 
(M. Meterlink'ten) 

Stamped as Criminal 
(İngilizce) 

Akba ve Haşet kitabcılarmda 
bulunur 

Cengeı hikayeleri 
(iKiNCi CENGEL KIT ABI) 

Me§hur İngiliz muharriri RudyarJ 
Kipling'in bu güzel eıeri de: 
BİRİNCİ CENGEL KIT AHI 

nr tercüme etmi; olan Nurettin 
ARTAM tarafından dilimize 

çevrilerek ;arif bir kitab 
halinde çıkmıştır. 

Ayrıca ingili:z muharririnin kendi 
hayatı hakkında yazdığı: 

KENDiME DAiR 
adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 

bütün kitabçılarda 75 kuruıa 
ıatılmaktadır 

BIJ. Sabiha Gökçenin muvaflakiy etlnini bı'ldiren vesik:ılar okunuyor 
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;::~:t~~k~~;!e~~~i;~z alarak şu mü- Ekonomı· Bakanımızın 
böyle bir fabrika tesis etmek üzereyiz. 

iç Anadoluyu sanayileştirmek 
şüphesiz büyiık bir salahiyeıle kav ar
br. 

- Kontrol meseleleri: Devlet serma
yesiyle kurulan ticari, smai ve mali 

meselelerin kontrolu hakkındaki, olduk- nu'kundan parçalar 
ça mufassal addolunabilecek dünkü be- 1 

Bizim amele meselesindeki po
litikamız, bugünkü İ§ kanunu ile 
ifade edilmiftİr. Bu kanun 15 ha
zirandan itibaren tatbika baılanr
yor. 

yanatmıa ilaveten söyliyeceklerim var· 
dır. Fakat bu mevzu üzerinde o kadar 

ç.o~ kon~!~ldu ki, Bunu asıl ;anun tek
lıfı geldıgı zamana talik ediyorum. E
sas rehberimiz büyük fırkamızın bu ka
bil müesseselerin smai ve ticari husu
siyetlerine göre kontrol edileceği hak· 
kmdaki direktifdir. Bundan anladığı 
mız m~a devlet muhasebe evrakının ta
bi tutulduğu kontrol şeklinden ayrı bir 
kontrolun lüzumudur. Diğer memleket· 
lerin de bizim sistemimize gittikleri bir 
emri vakidir. Bu hususta iddiada bulu
nan sayın arkadaşıma sureti mahsusa
da tenevvür için Dr. Arasla görüşmeleri 
ni tavsiye ederim. Dr. Aras devlet tica
ri ve sınai müesseselerin, bütün dünya
da bugünkü kontrol tandansı ve kontrol 
şekli hakkında, bana verdikleri gibi ken 
dilerine de gayet kıymetli ve en yeni. 
malı1matı lutfedeceklerdir. Bu mesele ü
zerinde asıl kanun geldiği zaman gö
rüşmeye devam ederiz. Ve size o zaman 
bütün ileri sürdüğünüz mülahazaların 
cevabını bir kerre daha vermeye çalışı

• Bir kısrm tarifelerde, bazı kalemler için yüzde 70 i bulan ve sureti 
umumiyede yüzde 50 sularında bir tenzilat yaptık. 
Bu tarifeler 1 hazirandan itibaren tatb:k mevkiine girecektir. 

Sizi bundan evı;e/ki i:zaha!ım 
sırasında, ekonomiyi ve memleke
ti nasJ bir kul hal:nde aldıgınıı:zı 
söy!enıi§tİm. iç Anadoluyu endüs
trile§tirıı.ck politikamız, bunun 
sayısız mısallerinden birisidir. 
Memleke im zin aah ·1 k s m.arı, 
ta .. ial, iklim, vesait itibariyle hcı· 
gaz.el/iğe ve her imkana malik 
bulunuyor. Fakat ol"ta Ana:iolu 
maalesef böyle değildir. Orta A. 
nadoluda halka faydalı olmak ga. 

yesiyle yer yer büyük şanayi ku
racağız. 

Amele için ne dereceye kad;ar fayda
lı olacagı tatbika geçildikten tmnra an
laşılacaktır. Hiç şüphe yoktur ki fayda
sı görülecektir. Yalnız amde kanunu 
tatbika başljirken ufak bir endisem mev
cuddur: bunu burada, valilerimizin ve 
bu işte çalışan hükümet memurlarımı· 
zın bu kürsüden naran dikiaıt.ini celp 
etmek jçın söylemek mecburi7etini his· 
sediyorum. Ölçüler kanununda olduğu 

rım. 

Bazı heyeti umumiyelerin encümen
lerden geçmesi meselesini, mükerreren 
mevzuubahis ettiler. Bu, benim eserim 
değildir. Seleflerimiz de bu tarzdaki 
Divanı Muhasebat usulleriyle kontrol 
edilmiyeceklerini kabul ettikleri için
dir ki, mevcut sistemi B. M. Meclisle
rine teklif etmi~ler ve kanun haline 
getif'mislerdir. Bu, bence de bu günün 
en müt:kamil sistemi değildir. Mahzur
ları da vardır, faydaları da vardır. Za

tnanında bunu da arzedeceğiın. 

Maden ve §ilep meselesi 

• Çimento i§inde nakliye masrafı ağır basan sahalar için yakınların· 
da fabrika açacağız. Mesela Sıvasta böyJe bir fabrika tesis etmek 
üzereyiz. 

• Orta Anadoluda halka faydalı olmak gayesiyle yer yer büyük sa-
nayi kuracağız. 

• HüJ..-ümetin kontenjanı kaldıracağına şüphe etmemekteyim. 
• Bizim amele meselesindeki politikamız bugünkü iş kanunu ile ifa

de edilmiştir. Bu kanun 15 hazirandan itibaren tatbika başlanıyor. 
• Hayat pahalılığı meselesi ile esasen hükümet meşguldür. Arkadaş
larımızın bu mevzua dair sözf erini hüküruetin mesaisini tasvib 
şeklinde telakki ediyorum. 

• Milli gelirimiz muntazaman artmaktadır. Ziraat yani köylülerin 
milli geliri diğerlerinden çok artmaktadıl'. .., ........... =~-- ... -.----twswnıra. .......... ....., 

zin kıymetlendirilmesi hareketi de olu- memleketimizdeki hiç değilse enerji fi. 
yor. atr, vergi nisbeti, amele randımanı, sa-

bit ve mütehavvil sermaye faizi, tranıs· 
T aeviki sanayi kanunu ve .verH ....... por masrafı ve nihayet bir damping 

iptidai madde esası mevzuubahs olup olmadığını da nazara 

Tesviki sanayi kanunu sanayie büyük almak lazımdır derim. Mcsel5 damping. 
hizm;t etmiştir. Bu kanunu düşünüp, sade bu gün tatbika başlanmış 1..ıit şey 
B. M. Meclisine teklif edenleri ve bunu değildir. Gümrük kanunumuzda bile 
kabul edenleri hürmetle yadetmek he- derpiş edildiğini ve tedbir diişüniildi.i-
pimiz için bir borçtur. Fakat o zamanki ğünü görüyoruz. Hulasa, istisnai vazı-
maksad, sadece el tezgahı etabından ma· yetleri dile dolayarak genç türk endiis-
kine devrine geçmemizi teshil etmek i- trisini hırpalarnağa zannederim ki Bii-
di. Bundan dolayıdır ki sadece muay- yük MiHct Meclisi cevaz vermez. (Tabiı 
yen kuvvette, muayyen istihlakte maki- sesleri). 
na ile çalışacak müesseseler teşvik ve 
himaye edilmiştir. Zamanla, memleket:. 
teki fikir terakkisi ile, ihtiyaçlarla gö
rüyoruz ki, bu gayr.ikafidir. Hatırlarsınız 
geçenlerde, teşviki sanayi kanununu ta· 
dil için bir teklifte bulunduk. Lütfen 
kabul ettiniz. Yerli iptidai maddeye 
verdiğimiz ehemiyet bu teklifte saraha
ten ifade edilmiştir. 

İmal edilecek maddenin dahili mar
şe bakımından ehemiyeti derecesini e
sas olarak aldık. Bugünkü teşviki sana
yi kanunu 1941 senesine kadar aynen 
devam edeceği için, mükteseb haklara 
ilişmedik ve ilişmiyeceğiz. Sadece, 
bundan sonra bahşedeceğimiz himaye. 
Jeri, güdümlü ve milli ekonomi poli ti
kamızm icablarına göre vereceğiz. 

Müli Fabrikaların maliyeti meselesi 

Çimento meselesine gelince: 

1 (Sürekli alkışlar ve braVl!J sesleri) 

Ve memlekette bu suretle, müteva
zin bir refah, bir seviye ve ekonomik 
inkişaf temin etmek istiyoruz. Bu poli
tikanın şimdiden realize edilmiş eser
lerıni saymama hacet var mı? O muhit
lerde temin ettikleri havrdan ve faali. 
yetten ve netıcelerden bahsetmeme ha
cet var mı? Geçen sene bu nevi fabrika
ların faaliyet vr! randıman ve maliyet 
fiatı hakkında bana bir sual sormuşlar
dır. O zaman ınuşahedeye miıstenid bir 
şey söyJiyecek vaziyette değildim. Bu 
gün size cevab veriyorum: hepsi en iyi, 
en ümidbahş bir halde çalışmakta ve bu 
günkü ckonomık şeratiti daha müsaid 
sahalarda tesis edılmiş fabrikalarfa o
muz omuza çalışmaktadırl<ır. (Sürekli 
alkışlar ve bravo sesleri). 

Fiyat mürakabcsini yeniden mev:ıuu 
balıs ctti!er: 

Biz kontrolumuzu mutlak cıl<ırak her 
şeye teşmil etmek niyetinde lJeğiliz. Bu
na aid kanunun 1:sbabı mudl.Jc~ inde var
dır. Siz de kabul buyurdunuz, Iiızum ve 

ihtiyaç görüldük~e; icabcttikçe toptan 
fiyat miirakabesı yapacağız. Ve bunu 
yapiyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız
da muvaffak olduk. Dediğim kısımlar 

- perakende müstesna • ele aitlıgımız kı· 
sımlcva aiddir. Yoksa bütün fiyat mese
lesini memlekette hallettik jemek iste. 
miyorum, buna imkan yoktur. Bunu 
tasrihen tekrar etmeyi Iüzunılu gördüm. 

Arkadaşlarınım, şüphesiz kemali aa
mimiyetle her işittiklerim sôylemeye 
yüksek salahiyetleri vardır. Arkadaşla· 
rm hakkı kelamlarını tahdid etmek hiç 
kimsenin hatırından geçmez. Zaten bu-

gibi İş kanununun tatbiki d~ memleket
te ayrıca bir hayat pah ' ma vesile 
teşldl etmemelidir. Eger bu noktada ka
fi derecede kül halinde hassa "yet göstc
reınenıek böyle bir yanlışlıg n husule ge 
leceğinden endişe etmekte} im 

Hayat pahalılığı meselesi 
Bu mesele ile esasen hiıf.umet mes

guldür. Arkadaşlarımızın bu mevzun ~
allfık eden sözlerini hüküwetin mesaisi
ni tasvib şeklinde telakki ı..J ycrum. 

Zan ediyorum ki başka mesele kal
madı. Benim daha SÖ} liyeceıclerim var· 
dır. Fakat başka bir müna ebet bekleye
rek sarfı nazar ediyorum. Yalııu bir su
alin cevabsız kalmaması için malljmat 
şeklinde size bir iki rakam arudeceğjm. 

Milli gelir meselen 
Arkadaşım Sivas mebusu 13. Şemset· 

tin bir sual sordu. Cevab ol:mık bazı ra
kamlar ar ... edeceğim. 

- Milli gelir üzerine ilk tetkiki 193! 
de yapmaga başfadık. 

- Milli servet üzerine de tetkikata 
konjonktür servisimin memur etmiş bu
lunuyorum. 

- Yüksek konjonktür devresi olan 
yani iş gidişinin en inkisafh devresi bu· 
lunan 1927 • 1928 itibariyle ve muhtelif 
memleketlerle mukayese olarak vazi} et 
şudur: 

Umu mi milli gelir rakamlarını mil
yon ttirk lirası olarak okuyncagım, adanı 
başına diışenler ise basit tiırk lirasıdır. 

1927 • 28 devresinde, yani tam buh
randan evvel : 
Balkan memleketleri: 

Türkiye 
Romanya 
Yugoslavya 
Bulgaristan 

Mili gelir Adam başına 
yekunu düşen 

Milyon T. L. 
1.605 117 
3.500 197 
2.22J 

576 
172 
101 

Bu mevzua dair tekrar söz söyle
meye lüzum görmüyorum. Çünkü kafi 
derecede bundan evvelki celsede ma· 
ruzatta bulundum. Muhterem hatibler 
de, bu meseleler üzerinde israr etme· 
mektedirler. Yalnız şunu tekrar edeyim 
ki, tarife meselesi sadece vapur mesele· 
si, sadece liman meselesi olarak ele a
lınmıyor, bunu bir kül halinde mütalea 
ediyoruz. Bunun doğruluğunu lutfen 
tasvib buyurdular Fakat böyle deyip 
de hareketten geri kalmış değiliz, bu 
mesele üzerinde daiına çalışıyoruz Ge
çen se kabul buyurduğunuz bir kanun 
vardır. İdarei hususiyetlerin ve diğer im 
tiyazlı şirketlerin ve devlete aid 
tarife ile alakalı idarelerin tarifeleri
ni tanzim ve kontrol saliihiyetini ikti
sat vekaletine vermiştiniz. Bunun üze
rinde çalışmaktayız. Bir kısım tarifeler· 
de, bazı kalemler için %70 i bulan 
ve sureti umumiyede %50 sularında bir 
tenzilat yaptık. Bu tarifeler bir hazi
randan itibaren tatbik mevkiine gire

ceklerdir. 

Geçen günkü maruzatım da Avrupa
ya nazaran memleketimizde her malı 
pahalıya malediyoruz gibi bir şey söy
lemedim. Mim fabrikalar, memleketi-

Bu betbaht meselenin acemi avukat
lığını deruhte ettiğimden dolayı cidden 

istirab duyuyorum. Memleketimizde çi
mento sanayii nedir; milli endüstri 
manzumemizde mevkii ve ehemiyeti ne. 
dir? .. Bunlardan sarfınazar edelim, sa
de şunu düşünelim: bunlar, çok zaman 
evel kurulmuş, faaliyete başlamış ve ha
len de faaliyette müesseselerdir. Mali
yet ve satış fiatlarını tetkik ettirdim. 
Bu fiatlara vücud veren elemanları bi
rer birer tesbit ettirdim. Burada çan
tamdadır. Diğer memleketler fiatlarrnı 
ve onlarda da fiata vücud veren eleman
ları tesbit ettirdim. Birbiriyle mukaye
sesini yaptık. Görülen fark şudur: biz. 
de vergiler çoktur, onlarda vergiler, he
men hemen hiç yok denecek kadar az
dır. Onlarca elektrik çok ucuzdur, biz
de çok pahalıdır. Onlarda amele çok 
fazla ranc.ıman vermektedir, bizde a
melenin r:.ndımanr binnisbe daha azdır. 
Onlarda s.:ı.bit ve mütehavvil sermaye 
faili ve amortismanı ba~ka yekun tu
tuyor, bizde başka .•. · ve ilah. 

na cesaret ewlemez. Fakat efkarı umu
miye ye karşı her hangi bir fikir lanse 
edildiği vakit hükümete der!ıal maddi 
delil verilmelidir ki harekete geçebilsin. 
Maamafih bu yüksek kürsüden söylenen 
sözler hiç bir maddi delile ıstinad etme
se de bizim için bir direktiftir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Onun peşinden yürüye-

Diğer memlektelerden 
mühimleri: 

Sanayie temas eden fikirler 

mizin güven, alaka ve muhabbet havası 
içinde daha iyi inkişaf edebilir. Falan 
mal Avrupada daha ucuza malediliyor 
diye bir iddia veya şüphe ile bu havayı 
herhangi derecede ihlal etmeden önce, 
Avrupada ve bizde aynı malın fiat ele
manlarını ayrı ayrı gözden geçirmek 
lazımdır, derim. 

cek ve takib edeceğiz. Ona ljÜphe yok-
tur. (Alkışlar). 

Kontenjan kalkması meselesi 

Şimali Amerika 168.200 
İngiltere 35.752 
Almanya 36.500 

Fransa 19.736 
ltaıya 9.389 

Türkiye milli geliri 

1.384 
784 
574 
480 
229 

gelir 
MilU 
yekfuuımuı 

milyon lira 
olarak 

Nüfus 
başına dü~en 
lira olarak 

1933-34 
1934-35 
1935-36 
1927..28 

1150 
1250 

1330 
1605 

73 
78 
82 

117 

Bu fikirlere cevab verebilmekliğim 
için tekrar huzuru alinizde bundan ev
velki müzakerelerde arzettiğim sanayi 
politikamızı bütün hututiyle tekrar et
mekliğim lazım gelecektir, fakat bilmiyo. 
rum ki herkesin bildiği bu mevzua tek· 
rar avdete lüzum var mıdır (hayır sadala
rı) eğer biz şu maddeyi, bu maddeyi ha
riçten daha ucuza alacağız diye sanayii 
korumaktan sarfı nazar edeceksek, müs
temleke zihniyetine revaç vermek isti· 
yoruz demektir. 

Sureti umumiyetle biz bu işe yeni 
başlamış bulunuyoruz. Karşımızda 19 
uncu asır başlarından beri kendilerini 
bu işlere vermiş, o zamanın büyük tica
ret ve ihracat imkanlarından istifade, 
tesisatını tamamen amorti etmiş, kalifi
ye amele ve teknik eleman jenerasyo
nunu yetiştirmiş milletler vardır. Bi. 
zim sanayiimiz dün doğmuş bir çocuk
tur. Bunu adeta yirmi yaşında bir at
letle koşturmak istiyorsunuz. Türkiye
nin endüstrileşmesi, milli kurumu milli 
korunması zaruretinin, kısaca milli var
Jığınrn temel taşıdır. Bu kadar kati ve 
hayati bir zaruretin tahmil edebileceği 
ufak tefek geçici zaruretleri infial ile 
karşılıyorsunuz. Milli "1'lığı için bu 
memleketin bu büyük milletin yaptığı 
ve yapabileceği fedakarlıkların feragat

Biz ilk defa çimentonun Iiatmı tes· 
bit ettiğimiz zaman tonuna 22,5 lira fi
at koymuş ve Büyük Millet Meclisin. 
den geçerken istihlak vergisinden 2,5 
lira indirirseniz 20 liraya düşer demiş
tim. Kabul ettiğiniz kanunla fiat 20 li
raya dü tli. Ben, vergi alınmasın demi
yorum. Şikayet de etmiyorum. Bu gün
kü vergı vaziyetimizde milli' faaliyeti
mizde, milli korunma bakımından sar
fettiğimiz kesif cehdin bir zaruretıdir. 
Devletin mesaisi bir küldür. Maliye ve_ 
kaleti bu küllün imkan verdiği tenzila
tı yapmak için en samimi tarzda çalış
maktadır. Mademki çimento fiatları 

yüksektir, himaye etnıiyelim hudud
larr açalım? Çimento için böyle de ni
çin diğer sanayi için değil .•. Bu fikir, 
bu yüksek meclisin önünde tutulacak, 
münakaşa edilecek bir mevzu bile de
ğildir. 

İcra vekilleri heyeti ka:-an ile kon

tenjanı kaldıracağımızı söyıemıştim. Bit

tabi hükümetirı umumi politikasına tabi 

olan bu işlerde icra vekilleri heyeti ka

rarı bir zarurettir. Fakat icra vekillen 

heyeti karan henüz bu iş hakkında sa
dır olmadığı için, bu suretle idarei Ji. 
san etmiştim. Yoksa hükümetin konten· 
janı kaldıracağına şüphe etmemekteyim. 
Zaten bu tetkikatı ve bu beyanat imka
nını büyük Başvekilimin sarıh emir ve 
muvafakatlariyJe yapmış bulunuyorum. 

Amele meselesine 11elince .• 

Görülüyor ki, milli gelirimiz mun• 
tazaman artmaktadır. 1927-28 devresi .. 
ne nazaran görülen fark buhrandan mü .. 
tevellittir. 

Naşid Uluğ (Kütahya) - Öyle şey 
olurınu? 

Jk. V. Ceial Bayar (İzmir) - Böyle 
bir şey de memleketimizden çok uzak· 
tır. Sanayii koruyoruz. Milli sanayi man 
zumemimizi en yakın bir zanıanda ik· 

maliçin çırpınıyoruz. 

İptidai maddesi ve marşesi memle • ı 
~ette olan sanayii en önde kurmakta ol· 
duğumuz için, endüstrileşme hareketi· 
miz aynı zamanda iptidai maddelerimi. 

Jarrn hududu yoktur. 
Fiata vücud veren elemanları nazara 

almalı demekten maksadım, tekrar ede
rim, her mal bizde diğer memleketlere 
nazaran daha pahalıya maloluyor de
mek değildir. Bir mukayese yapılırken, 
mukayese yapılan memleketle, bizim 

Benim cevabım şudur: her endüstri 
gibi çimento sanayiini de şuurlu bir hi
mayeye wbi tutacağız. Bir taraftan da, 
her endüatri için olduğu gibi bunun da 
maliyet elemanları üzc:rinde mümkün 
olan ısla.Uı mümkün olduğu anlarda der. 
hal yapmağa çalışacagu. Nakliye mıw
rafı ağır baaan sahalar için ya.kınların
da fabrika açacefız. Meae14 Sıvuta 

Bence bwm memlekette amele me
selesi zan olunduğu kadar büyük ve kül
fetli bir iş değildir. Amelemiz, büyük şe
hirler mü.atesna olma.le §&rtiyJe, kendi 
mesleki hayatlarına yeni alı~makta ve &• 

h§brılmaktadırlar. Bu zarureti kolaylık
la kendilerine hazmettirebilmek için yar· 
dım edeceğiz. Bu da, bir zanıwı mesele
sidir. Fakat esas amele politikaaına ge
lince: malUmualirıiz, bizim İf kanunu
muzda amele tabiri dahi yoktur. İtçi, if 
veren ve İf alan tabirleri vardır. Arka· 
dqım Halil Mentete bu tahirlerdeki niL 
ansi benden çok daha iyi takdir ederler 
ve takib ettiğimia politibnm mbetini 

Nitekim: 

Adam bafına alman geliri 1927-28 
de l,152 mark 

Adam başına Şimali Amerika ıv27 .. 
28 de 1,384 dolar iken 1935 de Almanya 
857 marka, ŞimaU Amerika Birleşik hü.. 
kümetleri rakamı 526 ya düşmüştür, 

Son aenelcr itibarile yalnız yugoı
lav rakamları DCf?edilmİJtir. 

Yugoslavyanm milli geliri 1936 da 
adam bafma 76 türk lirası olarak tssbit 
edilmiştir. Halbuki 1927-28 devrffinde 
bu rakam yukarda ıöyledifim gibi 172 
idi. 

• Lullen .aylayı ceoiriniz • 



~ 8======================================== ULUS 

Türkiye Milli geliririnin tak•imi fudur 
ı _ Ziraat (Ziraat, orman, av) 1933-34 1934-35 1935-36 

2 - Endüstri ve el sanatları 
3 - Mesken gelirleri 
4 - Hizmet gelirleri 
S - Ticaret (nakliyat, bankalar, si

gortalar, inhisarlar v. s.) 

Milyon türk iirasr olarak 
360 399 435 
180 200 215 
60 61 62 

100 102 104 
450 488 514 

-·-
1.150 1.250 l.33G 

Bu taksimi 1933.34 100 olarak ifa de edilirse şöyle oluyor: 
1 _ Ziraat (Ziraat, orman, av) 1933-34 1934-35 1935-36 

120.83 
119.« 
103.33 
104.00 
114.44 

2 - Endüstri ve el sanatlar• 100.00 110.83 
3 - Mesken gelirleri 100.00 lll.11 

4 - Hizmet gelirleri 100.00 111.67 
5 - Ticaret (nakliyat, bankalar, si- 100.00 102.00 

gortalar, inhisarlar v. s.) 100.00 108.44 

100.00 108.70 115.65 

Bundan şu netice çıkıyor: 
- Ziraat, yani köylülerin milli ge· 

liri, diğerlerinden çok artmaktadır. 
Bu köy kalkınması bakımından son 

derecede memnuniyeti muciptir. 
- Sonra endüstri 
- Daha sonra ticaret 
- Hizmet gelirleri 
- Ve en nihayet mesken gelirleri 

geliyor. 
General Kazım Sevüktekin (Diyar

bekir) - İzmirde Bahçecik köyünde 
petrol ve bitüm bulunduğunu haber al
dım. Ve bu da işletilecek olursa mem
leketimize kafi geldikten başka harice 
bile ihraca imkan var diyorlar. Evelce 
okuduğunuz raporda bunu görmedim. 

İkincisi; gümrük tarifelerini de
ğiştirerek hariçten mal getireceğiz, bu
yurdunuz. Dahilde bulunan mahsulatla 
bu hariçten gelecek malın rekabeti ne 
olacaktır. Bunun için bir tedbir alın
mış mıdır? 

Oçüncüı;ü 1stanbul'da bir ~antiye ya
pılacağını söylediniz. Bu şantiyede harb 
gemileri de tamir edilecek midir? 

B. Celal Bayar - İzmit'te kağıd fab
rikamız yapılırken temelinde:ı gaz çık
tığını haber verdiler. Bir şişe içinde bu
raya kadar da gonderdiler. Kısaca arze
deyim. Mütehassıslarırm gönderdim. Bu
nun ufak bir tebahhürdan ıleri geldiğini 
söylediler. Fakat İzmit'te retrol istih · 
sali noktai nazarından eheın:yetli olan 
madde bitümlü şistlerdir. 'Belki zatıalile
rine bu şistlerden bahsetmi~ olacaklar
dır. Bizim memleketimizde bitümlü şis
te şimdiye kadar üç mmtak3da tesadüf 
ettik. İzmit'te, Bolu'da ve Ulukışla'da. 
Bunlar üzeriııde tetkikat ve tahliller 
yaptırdık. Hemen işe başlamak lazım 

gelirı;e en müsaid olanı Boludakidir. Ve 
ondan s<'nra UlukışlaJakinı ele almak 
lazımgeliyor. En sona da İzmit hesabına 
teessüfle söylemek Iazım gdir, Izmit ka
lıyor. 

Malfımualiniz, şistler, sentrtik petrol 
ve benzin istihsali için maı.ldei iptidaiye
dir. Memleketimiz için yaµtmlan tetkik 
neticesinde, n1ütehassıslar, şistlerden zi
yade kömürü elverişli buldular. Bunun 
için belli başlı iki proseue vardır. Bu 
prosedörlerden biri daha pahalıya mal 
olmaktadır. Ve bize sentetik benzin ve 
müştekatını daha pahalıya vermektedir. 
Fakat tekemmül etmiş ve olrlukça kati
yet kesbetmiş, alakadarlarca da emni
yeti kabul edilmi§ olan şekildir. 

İkinci prosede; tesisatı itioariyle da. 
ha çok ucuzdur, maliyet itibariyle de u
cuzdur. Bu da en çok işimize gelen nok" 
tadır. Bu teknik mevzuu mütehassuıla
rım çok ya.kından takib etmektedirler. 
Mutlak olarak diyebilirim ki: Memleket 
dahilinde tabii petrol bulalım veya bu
lamıyalım, elimizde şistlerimiz ve bol 
kömürümüz vardır. Senteti:t benzin is
tihsaline gitmeye mutlaka oecbur ola. 
cağız. 

Gümrüğe taalluk eden ıua!inize ge
lince: Tebarüz ettirilmesi lazımgelen 
nokta yapacağımız himayenin en ileri
de olanı zırai maddelere inhi.,ar edeceği
dir. 

Emin Sazak arkadaşıma hitob ederek 
arzedcyim ki, beynelmilel piyasada buğ· 
day fiyatlarını ele aldığımız zaman, bi
zim gümrük resmi olarak tayin ettiğimiz 
hadden % 50 noksanına satıldığını gö
rürüz. Yani beynelmilel piyasada 3.5, 4 

kuruşa buğday satılırken bizt:le, hatırlar
sınız, rakamda yanılmayorcm zan edi
yorum, buğdayın kilosundan altı kuruş
tan fazla gümrük resmi alınmakta idi. 
Buğday işte bu kadar himayeye mazhar 
olmakta idi. Bu kabil mahsullerimizi da
ima düşüneceğiz ve bu him<ıyemizi asla 
bırakmıyacağız. 

Memleketimizde büyük masraflar pa
hasına vücude gelmiş olan ve iptidai 
maddesi de memleketimizde yetişen sa
nayimizi himaye edeceğiz. İptidai mad
desi memleket dahilinden ter.ıin edilmi.. 

- ... 
yen ve fakat memleketimizd~ kurulmuş 
ve bu gün işlemekte bulunan sanayii de 
muayyen prensipler dahilinde kol· 
h:ıyacağız. 

Heyeti muhtereme şuna emnıyet bu
yursun ki biz, ser havası i~inde suni 
tedbirlerle memleketimizde ".:ıııayi yap
mak niyetinde değiliz. Hayat ve reka
bet kudreti olan ve ilk fırsatta ihracatçı 
sa 1ayi kafilesi de teşkil edcbil<"cek veya 
hiç değilse hariç sanayi ile memleket pi
yasasında muvaffakiyetle kt.klqecek sa
nayi istiyoruz. Bu şartları ha=z olan sa
nayii ne pahasına olursa oltıun himaye
den çekinmiyeceğiz. (Bravo s::5leri) 

İşittiğime göre bazı ark.ıdcişlarımız 

bir kısım lüks eşyanın, gümrük ne olur
sa olsun memlekete gireceğinden ve mil
li: malla şu veya bu sebeble rekabet e
deceğinden endişe etmekte imi~ler. Me. 
seıa ipekli mensucat, ben arkadaşlarım
la meşgul oldum. Metresi 7 liraya satı
labilecek bir kumaştan 12 lira gümrük 
alıyoruz. Eğer 12 lira gümrük ıesmi ve
rip de memlekete ipekli kumaş getirecek 
adamlar bulunursa ve onu da ı;:yecek in
sanlar varsa ne ala. Bunlar da sırf züp
pelik yapmak ve salonlarda l.u kumaş 
Avrupanm filan malıdır diye övünmek 
maksadiyle giyecek, son dert-ce sayılı ve 
milli disiplinin mahkum edt.ceği bir ta
kım snoblar olacağı tabiidir. Kararımızın 
en büyük teminatı yalmz bu cihet de
ğil, türk milletinin büyük milli ~uuru ve 
milli disiplindir. 

Kurulacak 1antiye 
Niahyet, ıantiye meselesini ıordu

nut: - Askerlerin harb gcmiı.i inşası 

hakkında kendilerine aid tasavvurları, 
planları olduğunu işidiyoruı:ı. Fakat es
ki havuzlar vaktiyle heyeti ve1dle kara
rivle iktiı.ad vekaletine devredilmişti . 

Şlmdi fabrikalarımızın yeri bura
srdır. Bunlar üzerinde ıslahat yaptıra
rak, _ istikbale aid bir tasavvur olarak 
arzediyorum - orada büyiık tonda dahi 
gemi yapabilecek tesisat kurmağı düşü
nüyoruz. Şimdiden ihzari hir şekilde ça
lı§mağa b şladık. 

Şu halde ben kendi şahsım 

namına müteaddid şantiyeler ... iicude ge
tirerek büyük masraflar yar,.ıcağımıza 
ve bunların idaresi için müteaddid mas
raflar ihtiyar edeceğimize, ticaret ve harb 
filomuz için bir şantiyeyi faka! en mü
kemmelini yapmak suretiyle tanzim ve 
idare etmeği ekonomikman C.aha müsa
id bulurum. (Doğru Bravo se::leri.) 

Fakat henüz verilmiş bir karar yok· 
tur. İktisat vekaleti ticaret filomuz için 
kendi hesabına çalışmaktadır. Ve zaman 
zaman çok sıkıntı çekmekteyiz. Bti se
ne gemilerimizi muayene ettirmek için 
çok zaman zarfına mecbur olduk. Sı
kıntı çektik. İstinyedeki doku satın al· 
mak için teşebbüste bulundum. Kendi
leri esasen kar vaziyetinde değildirler. 
Buna rağmen çok yüksek fiat istediler. 
Kendi haline bıraktık. Fakat dünkü u· 
zun beyanatımda arzettiğim gibi bütün 
bunlar kül halinde nazarı itibara alına
rak programlaştırılmaktadır. Bu prog
ramlarımızın teknik esasları bitmiş gi
bidir. Mali cihetleri hakkında da ümid
lerimiz kuvvetlidir. Bunları tamamladık
tan sonra zannediyorum ki yakında 
Meclisi aliye arzedeceğiz. 

İsmail Kemad Alpsar (Çorum) -
bir sual soracağım. 

Başkan - Daha evel soracak arka
daşlar var. Buyurun Bay Behçet Günay. 

Behçet Günay (Urfa) - Hariçten 
ithal edilen çuval, kanaviçe ve teferrü
atr gibi malCımat için memleketten epiy
ce para çrkryor. Dahilde kendir ye
tişmektedir. Maliyeti daha az olması 

dolayısiyle ihracata yarayan servetin 
Adana ile cenub vilayetlerinde yetişti
rileceği de mücerrebtir. Endüstri ale
minde meşhut ve meşkur mesaiye para
nın içeride kalması ve iş hacminin bü
yümesi için bir de çuval fabrikası mu
tasavvermidir? 

İktisat vekili Celal Bavar (İzmir) 

l 
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Bugün 
G. Saray - A. Gücü 

karşılaşıyorlar 
İki gündenberi şehrimizde bulunan 

galatasaraylılar bugün ilk maçlarını 

saat 16 da şehir stadında Ankara Gü
cü ile yapacaklarıdır. 

Fikstürün tertib tarzına göre, ilk gün. 
lerde kenarda seyirci vaziyetde ka
lan Galatasaray, yaptığı maçların he
men hepsini muvaffakiyetle geçirmiş· 
tir. Hiç mağlubiyeti yoktur. Bilhassa 
İzmirden iki maçıda kazanarak dönme
si hiç bir takıma nasib olmıyan bir mu. 
vaffakiyettir. Ankarada altı puvan ka
zanmak taliine de kavuşursa Galatasa
ray, milli ki.ıme maçlarında şampiyon
luğun en kuvvetli namzedi olacaktır. 

Bundan evvelki Ankara seyahatle
rinde belki talihsızlik eseri olarak, fa
kat bizce Ankara takımlarının kuvvet . . 
ve teknik iıstünlüğünden dolayı ı-

yi neticeler alamıyan Galatasarayın bu: 
gün Ankara Gücü ve yarın Gençler Bır. 
liği karşıs nda nasıl bir oyun çıkaraca
ğını şimdiden kestirmek kabil olamaz. 
Ancak Galatasarayın milli küme maçla
rında şimdiye kadar elde ettiği netice
lerle Ankara takımlarının maçları mu
kayese edilirse, terazinin kefesinin, bil
hassa bugünkü maçta, Galatasaray tara· 
fına temayül edeceği şimdiden kabul 
olunabilir. 

Bununla beraber, biz Ankara güçlü
lerin istekle oynadıkları zaman, neler 
yapmağa kadir olduklarını bir çok de
falar görmüş ve takdir etmişizdir. U· 
marız ki geçen iki hafta içinde çalış
mışlardır. Böylece gayret ve kudretl~
rini göstererek Ankara futbolunun yu-
zünü ağırtacalclardrc. . 

Her şeyden önce, iki taraftan temız 
ve güzel bir oyun bekliyoruz. Hakem 
B. Mustafanın bize bu temiz ve spor~
mence oyunu temin edeceğine de emı· 

niz. 

Y armki bisiklet yarııı 
Ankara Bisiklet Ajanlığından: 

Yarın sabah saat dokuzdan itibaren 
bir buçuk saat Akköprü suvari karakolu 
yolu üzerinde bir kilometre mesafc<'.e 
bisiklet &\irat deneme müsabakaları 

yapılacaktır. Bu müsabakaya i~tirak 

mecburidir. Koşucuların saat tam do
kuzda mezkur mahalde bisikletlerine 
yarış dişlerini takarak hazır bulunma
larını bildirir. 

Bunu etiıd ettik. Hatta birinci beş sene

lik sanayi programımız münasebetiyle 

ele de almıştık. Kendir mahsulü pahalı 

bir maddedir. Jute nazaran hem fiat 

hem de bazı malların icabatına nazaran 

elveri:jli değildir. Kendirden ancak sov

yetler çuval imal etmektedirler. Fakat 

onların Ji.ıtleri de vardır. Onlarda ken

dir mensucatının çavala sarfolunan kıs

mı çok azdır. Bizim memleketimizde ih

tiyacımız bilhassa çuvaladır. Şu hal

de pahalı bir maddenin hem ucuza alı

nabilecek olan hem de bazen uygun gel 

miyen bir şey imal edeceğiz. diye kork 

tuk. Eğer memleketimizde Jüt yetişti 

ğini ve iktisaden de faydalı olduğunu 

anlarsak altı ay sonra fabrikayı kuraca 

ğımı vad edebilirm. 

Demir madenleri 
İsmail Kemal Alpsar (Çorum) 

Mara, vilayeti dahilinde Süleyman iye 
kazasında bir demir madeni var. Harbr 
umumide orada iı;tihsal edilen demiri 
getirtip jandarmaların hayvanlarına 

nal yaptırmıştım. Bu maden hakkın
da tetkkat yapıldı mı, yapıldı ise zen
ginliği ne nisbettedir? 

İktisat vekili Celal Bayar (devamla) 

Geçen gün okuduğum liste haricinde de 
memlekette demir madeni mevcuttur. 
Bunların jeolojik tetkikatı bitmiştir. Me
sela Kayseri civarında Faraşadaki de
mir madeni gibi. Bunu 10 milyon ton 
tahmin ediyorlar. İzmirde iki mıntaka
da, ayrı ayrı demir madenleri var, bun
ların da jeolojik tetkikatr bitmiştir. Ma· 
raşda bu şekildedir. Orada da jeolo
jik tetkikat bitmiştir. Fakat hakiki ser
veti katiyetle ifade edebilmek için son
daj yapılmak lazım gelir. Bunu, henüz 
hiç birisi hakkında yapmadık. İşletilme
sine karar verdiğimiz zaman sondaj ya
pacağrz. (Bravo sesleri alkışlar~ 

29 - 5 - 1937 

1 Yıldönümü dolayısiyle 
. 

Çekoslovak cumhur 
reisi Dr. Beneş 

Çekoslovakya Cumhur Reisi B. Benef, dün 53 yaşmı doldunnuJtur.1 
Hayatının hu 53 senesinden 33 ü kesif bir politik faaliyetle geçmit
tir. Bu hususta o Çekoslovakya'nın ilk Cumhur Reisi B. Mazarik'e 
benzemektedir. B. Beneş, selefinin yanında, harbın kati mahiyeti ha -
iz yılları esnasında vatanının sınırları dışında Avrupa'nın yeniden 
organizasyonu ve ~illetinin politik istiklali için mücadele etmiştir . 

Mazarik gibi, Beneş de bir köy 
çocuğudur Onun gibi, üniversite 
öğretmenliği etmiştir. 

B. Beneş, 28 mayıs 1884 de, garbi 
Bohemya'da, Kojlani köyünde dünyaya 
gelmiştir. Prag çek üniversitesinde Ön· 
ce fibloji, sonra da filozofi ve sosyolo
ji tahsil etmiştir. Bu esnada Mazarik 
kendisine öğretmenlik etmiştir. Sosy.>· 
loji ve politik ilimler tahsiline Paristc. 
Sorbon ve politik ilimler yüksek oku • 
lunda devam etmiş, 1908 de Di jon ·da 
doktorasını vermiştir. Hazırlık devresi 
Londraya kısa bir tetkik seyahati ve 
Berlinde bir senelik bır ikametle ta • 
r.ıamıanmıştır. Praga döndükten soııta 

iıniversite öğretmenliğiyle meşgul ol • 
muş. 1912 de, Pragın çek üniverı;iteı.in
de sosyoloji öğretmenliği için agreje • 
lik imtihanını kazanmıştır. 

Harb hadiseleri onu i:ı:te bu faali • 
yetti hayatından ayırmıştır. Harbın baş· Çekoslovak Cumhurreisi B. Btneş 

, 

1 

i 

l 
langıcından itibaren Profesör Mazarik'- .----------------
in servanı ve ba~ yardımcısı olmuş ve B. Arasın Asamble 
1919 da memleket dışında ona iltihak El b 
ederek, habsborgtar kıra1ıığına karşı Reisliği ve en asım 
memleketinin istiklali uğrunrıa onunla Atina, 28 (A.A.) - Proia gazetesi 
birlikte mücadeleye atıldı. 

Yabancı memlekette, ihtilalin or • 
ganizasyonu dışında, yorulmak bilmez 
çalışkanhğiyle temayüz etmiştir. Dr • 
şartlan çekoslovakların politik faaliye
lerini idare eden ve B. Mazarik'in riya
setinde olan "milli çekoslovak kurulun
da genel sekreterlik makamını işgal e
diyordu. İtilaf devletleri tarafından ta. 
nılmış olan bu milll kurul 14 ilkteşrin 
1918 de, muvakkat bir hükümete tahav· 
vül etti. Bu kabinede Mazarik başba • r 
kan, Beneş dış bakandı. Habsburglar 
kırallığının ilgasından sonra, Prag'da 

hükümet teşekkül ettiği zaman, Beneş 
bu kabinede de aynı bakanlığı üzerine 

almış 17 sene bu vazife onun uhdesin-

de kaldı ve yeni Çekoslovakya devleti

nin dış politikasını, harb esnasında 

Mazarik'le beraber tesbit etmiş oldukla

rı prensiplere uygun olarak, idare et -

miştir. 

1914 le 1918 arasında, bilhassa kom· 

şu devletlerle tesis edilmiş olan dost • 

lukları sağlamlaştırmış, Yugoslavya ve 

Romanya ile beraber, Çekoslovakyanın 

orta Avrupada yeni statükoyu müdafaa 

için küçük anlaşmayı vücude getirme. 

sinde amil olmuştur. Bundan başka 

Fransa ile (1924) ve Sovyetler Birli • 

ğiyle (1935) ittifakını organize etmiş ve 

daima tam bir itikadla, Milletler Cemi· 

yetinin sulhcu gayretlerine ve uzlaşma 

zihniyetine istinad etmiştir. Cenevre 

müessesesinin kuruluşiyle sulhun or • 

ganizasyonu için başlanmış olan esere 

bütün tecrübesini ve bütün çalışmaları-

nı vermiştir : 

1923 de ilk defa olarak konsey aza

sı olmuş ve 1926 da da, Milletler Cemi· 

yeti asamblesi reisi olmuştur. 

1935 ilk kanununda, Çekoslovakya 

cumhur reisi vazifesinden istifa etmiş 

ve daimi dış bakanı ve en yakın iş ar

kadası olan Beneş'in kendi yerine geç-, 
mesi hakkındaki temennisini gizleme .. 

miştir. B. Beneş, büyük bir ekseriyetle 

cumhur reisi seçilmiştir. Dış Bakanlığı 

zamanında ittifaklar ve dostlukların ak

diyle enternasyonal emniyeti sağlam • 

laştınnış olan Beneş, reis olduktan son

ra iç sulhu sağlamlaştırmaya ve dev • 

let içinde bütün milletlerin iş birliğine 

çalıştığı gibi demokrasi ile askeri hazır

lığın ilerlemesine çalışmıştır. 

Böylece, B. Beneş, iç ve dış barışı

nın sükunetli havası içinde istikbale 

emniyetle bakan ve yükseliş hamlesi i • 

çinde olan genç Çekoslovak milletinin 

tam itimadını haiz yüksek şefi ve O· 

nun en şerefli mümessili bulunmakta • 

dır • 

yazıyor: 

"Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın Mil• 
!etler Cemiyeti asamblesi başkanlığına 
seçilmesi asamblede temsil edilen dev .. 
letler tarafından Türkiye hakkında gQs.. 
terilen dostane bir harekettir ve bu ha
reket dost ve müttefik memleketin en• 
ternasyonal rolünü tebarüz ettirmekte .. 
dir. 

Bu hareketin manası, Cenevre'cttki 
delegesi kendi namzetliğini B. Rilftil 
Aras'rn namzetliği lehinde olarak geri 
almış olan Yunanistan da hassatan tak· 
dir edilmektedir. Yunanistan bu ıuret
le Türkiye ile olan dostane işbirliği 
ve dış politikalar aynı direktifleri taki.b 
etmekte olan iki memleketin enternas-
yonal temaslarda müşterek temsili hak~ 
kında yeni bir delil göstermiştir.,. 

San Fransisko'da 
Almanya aleyhinde 
bir hadise 

San Fransisko, 28 (A.A.) - Burada 
bir hadise olmuş, komünistler bir alman 
ba.yrağını yırtmışlardı. Belediye reisi al
man konsolosunu ziyaret ederek tees· 
sürlerini bildirmiş, bayrağın tekrar çeki• 
lerek polis muhafazasr altına konulaca
ğını söylemiştir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Moskova, - Tayyareci Alebeef 

şimal kutbu istasyonuna an~2sızca in
miştir. 

X Londra - Londra ot.>büsleri bu 
sabahtan itibaren tekrar işe baılamıJlar· 
dır. 

X Moıkova - Pilot llçenko dün pli• 

nörle iki rekor kırmıştır. 

X Ajungı toon (Amerika) - Çelilc 

fabrikaları grevine 70.000 işçi iştirak et• 
mektedir. Beş hükümetteki 20 fabrika 
bu yüzden kapanmıştır. Hadise yoktur. 

X Moskova - Kabarovsk'tan bildi· 
rildiğine göre, sovyet • mançu sırunnda 
yeni bir hadise olmuş, sovyet sınır mu· 
hafızlan mütecavizleri püskürtmüşler· 

Çarpışmalar 15 dakika sürmüştür. HL 
dise yerinde japon kurşun kovanları bu· 
lunmuştur. 

X Pariı, - Fransız gazeteleri Har, 
biye mektebinde araştırmalar yapıldığı· 
nı ve tahkikat yapan resmi mahfiller bU. 
yük bir ketumluk muhafaza ettiklerini bil 
diriyorlar. 

X Mekıiko - Bütün Meksika pet• 
rol kuyularında grev başlamıştır. Devle· 
tin malı olan beş kuyuda çalısılması ı• 
çin anlaşma yapılmışsa da, Meksikada 
benzin azalmağa başlamıştır. 

X Paris - Azledilen Sen Deni be· 
tediye reisi Dorio ile bakan nra~mda pat:• 

lamento koridorlarında şiddetli bir mü· 
nakaşa olmuştur. Dorio, bele,Hyenin i. 
idaresi hakkındaki eksper raporlarını 

rıesredeceğini söylemiştir. 



Karılar • 
Yazan: Hr. Tz. DERIJAN 

İnsana sarhoşluk veren melankolik 
bir sonbahar günü .. Genç bir kadın ya· 
nmdaki yabancı erkeğin koluna girmiş 
şehrin kenar mahallelerinde uzun ve ye· 
şil otlar arasında yürüyorlar.. Kadın. 
bir başka erkeğin karısı; erkek de bir 
başka kadının kocası .. Bu birbirine ya
bancı çift uzun müddet otlar arasında 
dolaşıyor ve hiç farkına varmaksızın 
son tramvay durağına kadar çıkmış bu. 
lunuyorlar. Kadın, birdenbire elini çe· 

kerek : 
- Kocam, diye titriyor .. Ve, der· 

hal yürümeğe başlıyor. Erkek de aksi 
istikamette kayboluyor .. 

Kadın henüz bir kaç adım atmıştı 
ki, kocasiyle karşılaştı. Kocası şaşkın 
bir halde idi İrtibatsız konuşuyordu 
ve benzi saramıştı. Acaba böyle şehir 
haricindeki dolaşmasını nasıl tevil ede

cekti ? 
Kadın bunları fark etmiş ve cesa. 

ret alarak : 
- Yakaladım, diye haykırmıştı. 

Kocası birdenbire kızardı ve kekeli· 

yerek : 
- Dur karıcığım. sana her şeyi 

anlatacağım .. Fakat, biraz nefes alayım, 
diyebildi. Bunları söylerken uzakta ken
disiyle birlikte tramvaydan inene ve 
öteki sokağa sapmak üzere bulunan 
genç kadına göz altından bakmağa ça.. 

kocalar 
Çeviren: M. Şeril Alyanak 

}ışıyordu .. Mechul kadın sokağa saptı. 
Kayboldu ve erkek geniş bir nefeta al• 

dı .. 
- Biliyorınusun karıcığım, şey ... 

Söylemeğe utanıyorum. 
Karısı hiddetle cevab verdi: 
- Söyle her şeyi söylemeni iete· 

rim .. Haydi 1 
- Bana imzasız bir mektup gön.. 

dermişler .. Güya senin burada yaban· 
cı bir erkekle randevun varmış .• 

Kadın bozuldu fakat belli etmiye• 

rek : 
- Sen de inandın öyle mi ? diye 

sordu. 
- Şimdi artık hayır, diyebilirim. 
Kadın bütün kurnazlığını takınarak 

cevab verdi : 
- Bu münasebetsiz adam kimdir 

acaba? Bana da aynı mealde bir mek· 
tup yazmışlar .. Bu, hep ayni adam oL 

malı. 
- Sanada mı ?. 
Ve.. birbirlerinden kabahatlerini 

gizlemek için ikisi de birer kahkaha 
saldılar. Sonra kol kola girerek yine 
ayni otlar arasında yürümeğe başladı· 

lar .. 
Gökte yumuşak, hafif bir sonbahar 

güneşi vardı. Hava, ortalığı saadet de
nilen hayalden daha tath ve ipek gibi 
yumuşak bir tül halinde sarıyordu .• 

Tiyatroda 
- ! ' ! ? ? .• 

Temsil henüz başlamamıştı. 
İlk sıralardan birinde birkaç kadın 

piyesin müellifinden bahsediliyordu: 
- Eserlerinde öyle fazilet ve öyle 

ince hisler var ki : 
- Onu tanıyor musunuz ? 
- Hayır; maalesef tanımıyorum. 

- Bütün muharrirler içinde yalnız 
onu severim 

- Öyle parlak karakterler ve öyle 
sevimli tipler yaratıyor ki •• 

- Kim bilir kendisi de ne kadar 

sevimlidir. 
Yanı başlarında oturan ve bu mü. 

kalemeleri derin bir nefretle dinliyen 

yabancı bir kadın dayanamıyarak dudak· 

larını büktü ve : 
_ 

0 
mu ? 0 tam manasiyle fuzuli 

- Evet Hayatta ondan daha fena 
bir kimse yoktur. O, en fena bir koca; 
en fena bir baba ve en duygusuz, en 

egoist bir adamdır. 
Kadınlar dayanamadılar ve 
- Rica ederiz, dediler. Böyle se-

vimli ve fazilet sahibi bir adama baka.. 
ret etmeyiniz. Anlıyoruz ki, kendisini 

tanımıyorsunuz. 

- Ben mi ? Ben kendisini tanımı· 

yorum ha ? 
- Elbette. Miidemki bu tarzda konu-

şuyorsunuz 1 
- Fakat, o benim kocamdır .. Ben 

kendisini nasıl tanımam ? 

- 1 1 1? ? .. 
Perde açılmış ve temsil başlamı_ştı .. 

bir şahsiyetir, dedi. 

Jubile 
Jerken o, onların nazarında o kadar bü· 
yüdü; o kadar büyiıdü ki.. hemen he· 

men küçük bir tanrı olmuştu .. 
Kalabalık salona derin bir sessizlik ( 

çöktü Sahnede muharririn jübilesini ter 
tip eden komitenin bir düzüneden mü· 
rekkep azası birer bir-er yerlerini aldı· 
lar. 

Jübilesi yapılan muharrir, kendisi
ne ayrılan ve çiçeklerle süslenen yerde 
oturmuştu. Heyecanlı görünüyordu. 

Kendisine evvela bir madalya sun· 
dular. Sonra kartvizitler, mektuplar, 
telgraflar, el sıkmaları, tebrikler, sar~ 
maşmalar, öpüşmeler, hediyeler, fa~rı 
azalık tevcihleri .. Ve daha sonra yıne 
kartvizitler, mektuplar, telgraflar ... v.s. 

Söz söyliyenlerin her biri onu med 
ettiler; büyüttüler ve göklere kadar 
yükselttiler. Dinleyiciler bunları din 

Flormonik orkestrası
nın bugünkü kon~eri 

Cumhur Başkanlığı Filarmonık Or· 

· kestrası tarafından Müzik Öğretmen o
kulu Konser salonunda bugün saat 

15,50 de program harici bir konser veri· 

lecektir. 
O rkestra Şef : E rnst Praetorius'un ida· 

r esindedir. P rogram şudur : 
An ton Bruckner : ( 1824 • 1896): 

Beşinci senfoni si bemol majör, 

(Orijinal metin) 

a) Adagio • Allegro 

b) Adagio 
c) Scherzo (Molto vivace) • Trio 

(aynı tempo) 
ç) Final Adagio. Allegro mederato) 

Bu ıenfoni Türkiye'de ilk defa ça
lınacaktır. Gelecek mevsimin ilk kon • 

•eri 23-10-1937 cumatteıi eüJıU 11&t J 5,30 

da verilecektir. 

Ben de dinliyor ve dinledikçe derin 

bir boşluk hissediyordum. Çünkü; söz 

söyliyenlerden hiç biri onun en karaL 

teristik tarafını söylemiyordu : Karak· 

tersizliğini !.. Evet; o, çok karaktersiz 

bır adamdı ve fakat, hiç biri hakikati 

söylemıyordu. Hiç bir hatib hayatta ~ 

nun bir hiç oldugunu söylememişti. 
Halbuki dinleyiciler arasında na

muslu, saygı değer ve temiz adamlar 

vardı .. Onlar da dinlediler ve sustular .• 

Ve hemen bütün söylenenler yalan ve 

riyadan ibaretti. 

:········································: 
~R AD YO~ 
·········································· 

ANKARA: Öğle Neşriyatı - 13,30 

• 13,50 Muhtelif plak neşriyatı. 13,50 -

14,15 Plak: türk musikisi ve halk şar • 
kıları, 14,15 • 14,30 Dahili ve harici ha· 
herler. Akşam Neşriyatı - 18,30 • 18,35 

P lak neşriyatı, 18,35 - 19,10 Karagöz 
(Küçük Ali), 19,10. 19,35 T ürk musiki· 
s i ve halk şarkıları (Served Adnan ve 
arkadaşları), 19,35 • 19,50 Saat ayi n ve 
arabca nefl'iyat, 19,50. 20,15 Türk mu• 
ıikiıi ve halk ,arkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları), 20,ıs • 20,30 İktı.adt ko • 

nu,ına (Şevket SüreyYa), 20,30 • 21,00 

Pli lda dans muıikisi, 21,00 • 21,15 A· 
janı haberleri, 21,ıs • 21,55 Stüdyo aa • 

ton orkestrası, (1 - Wesly Serenade 
Hongroiıe, 2 - Volpatti Dans e Arabe. 

3 
_ Weiller Berceuae Bresillienne. 

4 - Vohanko A la Fnau:&İIC. 5 
- Mo. 

zart Ou. Lucia Sille), 21,ss • • 22.00 ya· 

rmki procraaı •• tttikW mart'· 

SOSYAL B AHi SLER 
~·-------------------------------------------

Çin de hayat 
i-·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-·-·-·-·- ·- ·-·-·- ··-·-·- ·- ·- ·- ·- ·-1 G ar6 medeniyetinde modern çağla. 

rın başlıca karekterlerinden bi .. 
ri, esası .ferde dayanan bir sosyal sis· 
temdir. lmdi, Avrupada ve Amerikada, 
cereyan etmekte olan sosyal değişme, 
artık ferd in esasını teşkil etmeyeceği 
yeni bir insan sosyetesine doğru inki
şaf etmektedir. Kooperatif teşekkül· 
lerle profesyonel birliklerin sendika 
hareketine kuvvet verecek bir seyirle 
artması bunun neticesidir. 

Aynı değişme sebebleri Çinde, Av· 
rupa ve Amerikaya nazaran hem ben. 
zeyen ve hem de benzemiyen neticeler 
doğurmaktadır. Benzeyen taraflar şu
dur ki, sosyal birlik değişmeye doğru 
meyil etmektedir. Grabde ferdcilik gi. 
bi, Çinde de aile bir mesele olmuştur. 
Fakat Çin, aile esasına müstenid toplu
lulıuktan, ferdcilik merhalesinden geç· 
meden, sendikalist bir topluluğa nasıl 
geçeceğini ıbilememektedir. 

Ferdin Çinde tali bir rol oynama
sı, ancak ailenin bir uzuv sıfatiyle 
mevcud olması neticesidir. Binlerce 
yıldanberi devam edegelen şu adet de 
buna delildir: "Bir çinlinin ismi umu
miyetle üç harften müteşekkildir. Bi· 
rincisi aile adıdır, diğer ikisi de kü. 
çük adı teşkil eder. Bir ailenin çocuk
larına küçük ad verilmesi, cinsiyet, 
ağabeylik, küçük kardeşlik vaziyetleri. 
ne istinad eden kaidelere göre yapılır. 
Fakat her çinli hayatının muhtelif dev
relerinde ayrı ayrı adlar ahr. En kü· 
çük yaşında verilmiş olan adlar ancak 
ana ve babalar tarafından kullanılır. 
Çocuğun gençlik çağına girmesi, evlen
mesi, mektebe girmesi, memuriyet al· 
ması adının değişmesine yol açar. Ö· 
lümden sonra da ölülere has ayrı bir i-

sim verilir. 
Oba bir miktar ailelerden mürek-

kebtir. Kendine has bir isim vardır, 
insan veya tanrı, meşhur bir cedle if· 
tihar eder, Cedlerin mabedi de dahil 
olmak üzere bazı müşterek mülklere 
maliktir. Burada nüfus sicilleri muha· 
faza edilir. Obanın bir şefi vardır: Bu 
şef en ihtiyar erkektir. Topluluğun ha· 
yatını alakadar eden her mesele ha'kkin

da onun fikrine danışılır, ve o en yaş
lılardan mürekkeb bir nevi aile meclisi· 
nin yarduniyle obaya hükümrandır. 
Obanın ve onu teşkil eden ailelerın 
sosyal faaliyetinden mesuldı.ir. 

Oba şefi tarafından tutulan mifua 
sicilleri uzun zaman re mı niı us ka. 
yıdlarını teşkil etmi tir. Bu siciller 
bilhassa ail~ rabıtaları ve aile efradı
nın riayete mecbur oldukları hususlar 
hakkında, eskiden tamamiyle riayet e· 
dilen, kayıdları ihtiva eder. Bir ferdin 
haysiyetini kaybedecek bir hareket yap· 
ması, sicilden kayıdmm silinmesıni 
intaç eder. Bu hadise onu yardımsız, 
himayesiz bir vaziyette bırakır, çünkü 
Çinde tek başına kalan ferd hiç bir şey 

değildir. 
Obanın içinde, her aile aynı nizam-

lara tabidir. Geniş aileler hazan ken· 
di adlariyle anılan biıyük birer köyü 
tek başlarına işgal ederler. Aileye aid 
malları taksim etmek, ve cbeveyin ha· 

yatta bulundukça ayrı ev sahıbi olmak 
memnudur. Bu kaide ancak şu son .yıl. 
}arda biraz kuvvetini kayb tmiştir , 

M nanevi bakımdan evlenme, mü
tevassıtlar tarafından hazırlamr. 

Bunlar bir takım kehanet araştırmala-
riyle ıki evlenme namzedinin kimler 

olacagını tayin ederler. Bundan sonıa 
nişan gelir. Bu merasimde daima bin
lerce senedenberi degişmemiş olan an
aneler hakimdir. Kızlar erkeklere na· 
zaran aşağı mevkide addedilir. Avru. 
padaki gayri kanuni çocuk düşiırme. 
}erden daha az olmakla beraber çoc.uk 
cinayetleri sık sık görülür. Kızların 
aileleri tarafından satılmasına gelin· 
ce, bunda sefalet Amil olmaktadır. Fa· 
kat her sınıfta ananın sosyal ve adli 
mevkii yüksektir : O kocaaına, ecdadın 
itikadlarını temadi ettirecek erkek bir 
viriı vermek olan esaslı vazifesini 
görmiiftilr. Oldukça Yatlandığı halde 
meff'I kadınm oğlu olmaması, kocaya 
bir veya bir kaç kapatma almak salibi· 
yetini .erir. Oba ve ailenin tetkil etti· 
ii kudretli 109Yal bidilderin içinde, ml· 
ru kanunları, teknik sarahat bollu&ıy· 
le diWrat• .deler bk aeni inliktediff ~ 
1
.-en Çin, anedeniyethıin dnamlılıiı. 
aı •• tarihlsı ttırlil bldiaeleri lçinde 

l Çinde aile kurumunun 1 

1 oynadığı büyük rol 1 
~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-~ hususta hiç bir şey değişmemi?tir ve 

bugünkü Çin, Nankin hükümetinin i. 
daresi altında, aynı asırlık idetle .. ine 
bağlı kalmıştır. Bu sosyal organi.ı:asyo
nun değişmemiş şartlar akında, de
mokrasi ve modern devlet sozleri ma
nasız kalır. Cumhuriyetten sonra, eski 
aile ideali tek aksiyonprensipi olarak 
kalmış ve Çin trajik bir safhaya gir· 

birliğini muhafaza edişini aile esasla
rının sağlamlığına borçludur. 

1931 de kabul edilmiı olan yeni ıne· 
deni kanun, iki cins arasında musavatı 
ilan cnmekte, çocukların, ailelerine 
sormadan istedikleri gibi evlenebilecek
lerini bildirmekte, bütün mirasçılar a. 
rasında musavi taksim esasını kabul 
etmektedir. Fakat bu kanuni hükümler 
henuz halkın itiyadları arasına karış. 

mış değildir ve halkın muhafaz, kcır 
zihniyetine aykırı gelmektedir. Gayri 
meşru evlilik rabıtası kanunca meskOt 
geçilmiştir. Fakat bu hal filen mevcud· 
dur ve mahkemeler bu gibi rabıtaların 
ortaya çıkardığı türlü meseleler karşı· 
sında kalmaktadır. Aile gene temel bir. 
lik olmakta devam ediyor, ve hele 
köylü arasında eski sosyal nizam de

ğişmemiş bulunuyor. 
Genç nesillerin münevverleri işte 

bu zihniyetle mücadele etmektedirler. 
Muharrir Çanghung bu nesillerin fı· 
kirlerini şu satırlarda hülasa ediyor: 
"Çinin harici meşgalesi Japonya. da
hili felaketi, ailedir. İçerde hakiki 
süki'ınu tesis etmek ve harici tehlike· 
ye karşı müessir surette karşı koymak 
aile esasının lağvı, ferdin hüriyetiııe 
kavuşması, ailenin fevkinde vatan esa
sı üzerinde birleşmekle mümkün ola-

caktır.,. 
Bu tezi teyid için, çinli muharriı, 

otuz kişiden kalabalık ailelere tesadüf 
etmenin nadir olmadıgını, ve on ila on 
beş azalı ailelerin Çinde son derece 
mebzul oldugunu söylüyor. Aile, FOS• 

yal hayatta nüfuzlu bir rol oynamak.. 
la kalmıyor, aile ideali, memleketin bü
tün sosyal organizasyonuna hakimdir. 
Köylerin pek çoğu ailelerin adını ta
şır. Büyük şehirlerde, aynı muhitin a
damları ekseriya birlikler teşkil eder· 

ler. Dostlar bir nevi yeminle araların
da yardımlaşmayı teahhı.id ederler. 
Bu oluşa memurlar arasında olduğu 
gibi ordu da ve modern burjuvazi ara· 
sında bile rastlamak kabildir. Haydud· 
ların gizli cemiyetleri, daha gcıusletıl
miş olan aynı tesaniıd esasına ıstınad 
eder. Korporasyonların ve mesleklenn 
organizas}'onu, dini ve mezhebı toplu 
Jukların organizasyonu, istisnasız bir 
nevi babalık oğulluk esasına istin::d e· 
der. Haydudların şefi "agabey,. dini 

şef •·usta baba,, diye anılır. 

Ç 
inde en fazla tanıtmış oıan ro
man "'Kırmızı köşkı.in rı.i;ıısın 

ıs inci asırdan kalmıştır ve iki aılenin 
biıyuklük ve emellerini tasvir eder. Biz· 
rr:etçileri, köleleri, uşakları ile iki aile. 
nin mevcudu yüzü aşar ve muharrire, 
tükenmez bir k. ynak olur. Modren bir 
romancı, Ting-Ling de, kendi ail inın 
tarihini anlatmıştır ve bu aile efradı. 
nın sayısı bizzat çinlileri bile hayrete 

düşurınüştur • 
Bu zihniyetin neticesi şudur ki dev. 

Jet ve millet nüsyonları Çinde meçhul. 
dür. Çinlilerin kainat kusuru impa· 
ratorluğa münhasırdır ve bu impara
torluk büyük bir aile şeklinde tasav-

vur edilmiştir. 
Çinde ailenin bu buyuk niıfuz ve 

kuvvetinin menşei nedir? Çin ailesi zi. 
rai ekonomi çerçevesi içinde teşekkül 
etmiştir. Bu ziraatın bariz hususiyeti 
insan gücüne olan büyuk ihtiyacıdır. 
20 ila 30 kişilik bir aile umumiyetle 
toprak sahibidir, veya ziraat yanında, 
ihtiyacını karşılamak üzere munzam 
bir itle ittigal eder. Aynı çatı altında 
beş neslin toplanması ancak bi:y~k 
toprak sahiblerine, tüccarlara ve yuk
aek ınemurlara bas bir buıuıiy.et ir. 
Umumiyetle çiftçiler kalabalık aıle c· 
meline kapılamazlar. Toprak itçileri· 
ne gelince umumiyetle bunların ne 
karıları, ne de çocukları vardır. 

A 
ile .oıyal orpnizatyonun nU· 
vHi olduğuna cöre, aile bağları· 

nın, akrabalık raıbıtalannan, men ... bi~ 
liginin umumi hayatta nafi• bir rıll oy· 
namuı pek t abiidir. ŞımdlJ9 kadar au 

miştir. 
B. Çanghung'ın dediği gibi .. aile, 

imparatorluk. insanlık kıymetleri Av
rupa tarafından yıkılmıştır. Ve yerJ 
giren ferd ve millet nosyonları rski c• 
sasları kokı.inden sarsmıştır.,, 

Biıyük ve orta burjuvazi millet fik· 
rine yükselmekte giıçhik çeki> .;>r, ~un. 
kli asırlık aile menfaatleri her ,eyJea 
iıstündür. Aile ahlakiyle millet ahll
kı arasında başlamış olan büyük miıca• 
delede gene birincisi galib gelmekte
dir. Zaman zaman bir kımıldamaya ih· 
tiyaç hiseden burjuvazi bile, millet mel· 
bumunu, ancak herkesi kendi menfaat
lerine alet etmek için benimsemektedir. 
hakiki vatanperverlik ancak sathi ye 
ehemiyetsiz bir tabakadan ibaret kal-

maktadır. 
Çok kalabalık olan küçük mülkiyet 

sahibleri sınıfı da aile prensipine aıkı 
surette bağlıdır ve memlekette onau.a 
hiç bir şey yapılamaz. Bu sınıfın aileleri 
ekseriyetle on kadar kişiden mürekkeb 
bulunmaktadır. Yeni olan hldiıe, aoa. 
yal reform isteyen gençlerin ekserisi
nin bu sınıf halk arasından çıktığıdır. 

Endüstri işçileri, çiftçiler ve zira
at işçileri, aile esasına miıstenid bir 
topluluk halinde, medeni bareketlcro 

yabancı kalmaktadır. 
B. Çanghung şu neticeye varmak-

tadır: "Çin tarihinde ailenin yaptığı 
iyilik ve kötülUkler bizi aUikadar etmCI 
Aile şeklinin devamı yüzünden Çinin 
bugün ugradıgı zarar kimsece miina
kaş_.a edilmemektedir. Bu hal, terakki 
taraftarı bir çok entclektiıelleri ölü.
me mahkum etmekte, burjuvaziyi bet 
hangi bir işi başarıyla sona erdirmekten 
alakoymakta, zengin tüccarlara, top
rak sahiblerine, memur ve askerlere 
zarar vermektedir. Çinin geri kalma
sından, milli birligini tesis edememe. 
sinden bu vaziyet mesuldür.,, 

:::'.'Jl_ ........ 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda aşağı· 

daki fiatlardan dbrtte bir indirile· 

cektir. 
Büyük sayfa 

Bir konferans 42 

302 
Bernar Şov 

tnsanhğm Hali 
Andre Malro 

Cihan Şampiyonları 162 
Pol Moran 

Evlilik ve Ötesi 
]ak Şardon 

340 

Orta sayfa 
372 

139 

Kırmızı Zambak 
Anatol Frans 

Levis ve lren 
Pol Moran 

San Mişele'nin Kitabı 408 
Akse/ Munte 

Kunıt 
25 

75 

60 

15 

75 

30 

100 

Seri kitablar Basımıovi it,.ı.ria-i.z· 
dedir. 

Uluı tercümeler lıütüplaanainin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okumu& 
lizımıelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yırın: Doktor Al~ksi ICırel 

Türkçeye çeviren: Nısulıi Bqtl• 

Uluı Baaımevinde " blyilk 
kütüphanelerde • bbr. 
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Ekmek eksiltmesi 
Afyon Cumhuriyet 

M .. dd • u ·1·'-'• d u eı mumı ıgın en: 
Afyon hapishanesinin 1 Haziran 1937 tarihinden Mayıs 1938 

gayesine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 
gram itibariyle günde 600 adet fabrikada üğütülmüş ikinci nevi 
safi Anadolu buğday unundan imal edilmiş ekmek kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muvakkate 900 liradır. 
İhalesi C. M. U. Iiğinde müteşekkil komisyonu mahsusunda 15 
Haziran 937 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte yapılacak
tır. Şartnameyi görmek ve malılmat almak isteyenlerin komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1365) 1 - 2331 

Zonguldak Belediyesinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlam : 

1 - Eksiltmeye konulan bir et taşıma kamyonu, bir çöp 
taşıma lcamyonu bir ölü taşıma otomobilidir. 

2 - Bunların üçünün muhammen bedeli tutarı 7200 liradır. 
3 - Hu~usi ve umumi şartnameleri Ankara, İstanbul, Zon

guldak beledıyelerinden alınır. 
4 .- ~ksiltm~ 1_4. 6 .. ?37 Pazartesi günü saat 15 de Zonguldak 

beledıyesınde daımı encumen tarafından kapalı zarf usuliyle ya. 
prlacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 540 lira muvakkat 
teminat vermesi lazımdır. 

6 - ~steklilerin ~eklif mektuplarını 4 üncü maddede yazılx 
s~~tten bır saa.t evvehn_e _kadar belediye reisliğine makbuz muka
bılınde vermesı muktezıdır. Postada vukua gelecek gecikmeler 
kabul edilmez. (1375) 1 • 2339 

Kars C. Halk Partisi Başkanlığından : 
1 - Kars şehrinde yapılacak 49323 lira 62 kurus bedeli ke

şi~li Hal.~evi inşaaatr kapalı zarf usuliyle 24. 5. 937' günü ihale 
edı~mek ~zere uzatılmıştır. Talip çıkmadığından pazarlık suretiy
le ıhalesı 3. 6. 937 gününe uzatılmıştır. 

2 - İhale C. H. P. da toplanacak İlyönkurulca yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruştur. 
4 - Bu işe aid proje keşif evrakı münakasa şartnamesi ve 

fenni şar.tname C. H. Partisi başkanlığından parasız verilecektir. 
5 -. Istekli olanlar tekli~ mektuplarını 2490 sayılı kanuna uy. 

gun şekılde h.azırlıyarak temınat mektupları ve ehliyet vesikaları
m havi bir zarf içinde muayyen saate kadar makbuz mukabilinde 
Parti başkanlığına verilmesi ilan olunur. (2890) 1 • 2343 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Flober fişekleriyle Av malzemesi satış fiatlarmda bir mik
d~r tenziıat yapılmıştır. F~at~arı değişen emtia isimleriyle ı Ha
zıran 937 den muteb~r yem fıatları aşağıda yazılıdır. İlan olunur. 

1 Haziran 937 den 
itibaren tatbik edi
lecek satış fiatx. 

Kuruş S. 
En ala kara av barutu 1 

1/2 
1/ 4 
1 
1/2 
1/4 
1/ 10 
1 
1/2 
1/4 
1/ 10 
1/ 4 
1/ 10 

Kiloluk kutusu 220 

" " 
,, ,, 

" ,, 115 ,, 
" " 

,, ,, 
Birinci nevi dumansız av barutu 

" " " " 
" " 

,, ,, 
" 

,, 
" 

,, 
!kinci 

" " " 
" " 

,, 
" 

" ,, ,, 
" .. " 

,, ,, 
Yerli dumansız ,, 

» • 

6 m/ m Flober kurşunlu 
6 m/m ,, tek şo.::jlı 
6 m/m ,, çift ,, 
9 m/m ,, kursunlu 
9 m im ,, Tek şarjlı 
9 m/ m ,, ç:ft ,, 

,, 

" 
" ,, 
" 
" .. 
" 
" 

Kırmızı renkte lüks av kovanı 
, 

" " ,, ,,. 
Mor 

" Av kovanı 
'l'uruncu ,, ,, ,, 

70 m/m 
65 m/m 

Yeşil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı ,, av kovanı 
Yeşiı renkte büyük kapsüllü av ko 

,, ,, ,, ,, ve tapalı 
Kurşuni ,, av kovanı 
Do 'u kırmızı av fişeği 

,, Mor 
" 

,, 

" ,, 
" 

" 
" ,, 
,, ,, 
" 
" 

,, 
" 

,, 
,, 
" Adedi 
,, 
" 
" ,, 
" Paketi 

,, 
" 
" ,, 
" ,, 
" ,, 

Adec 
,, 

., 1'uruncu ., ,, ,. 
., Kayısı ,, ,, ,, 
,, Kurşuni ,, ,, ,, 

Keçe tapa .. .................................................... Yüz adedi 
Yağlı .. . ..................... .•............•......... ............ ,, ,, 
Yağlı takım tapa .......... ............... ........ ............. paketi 
Kapalı kapsül .... ... ... ..... ... ......... . .... ... .... ......... kutusu 
Kırmızı r enkte ve iki atıma mütehammil av kovanı paketi 
AV SAÇMASI: 

60 
600 
300 
150 

60 
500 
250 
125 

50 
150 
60 

1 
1 25 
1 50 
1 75 
2 
2 50 

325 
300 
275 
225 
::.ıs 

200 
200 
225 
175 

7 50 
7 
6 50 
6 
5 50 

25 
50 
60 
65 

275 

3 kilolu k torbası 
1 ,, kutusu. 
1/ 2 ,, kutusu. 

(1373 ) 

150 
50 
25 

1 • 2334 

Aınasya 

den: 
c~ l\lüddeiunıumili~rin-

1 - Amasya ceza evının mali bır haziran 937 gününden 31. 5. 
937 sonuna kadar beheri 480 çifti 960 gram itibariyle bir senelik 
122640 kilo Amasya belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi buğday 
ekmeği bu günkü belediye rayicine göre 10424 lira 40 santim mu
hammen bedeli ile 25. 5. 937 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muhamen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 781 
lira 80 kuruş nisbetinde para veya tahvilat veya. banka m~ektnpla
rına mahsus kanundaki sarahatı veçhile teklifnameye ekliyerek iha
le günü olan 8. 6. 937 Salı günü saat 15 e kadar Amasya C. müd
deiumumiliğinde toplanan komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - İhale günü müddeiumumilik dairesinde toplanan komis. 
yona ::.aat 15 den sonra verilecek teklif ile teminat mektupları ka
bul edilmiyecektir. 

4 - İhale 8. 6. 937 Salı günü saat on altıda Amasya C. müd. 
deiumumilik dairesinde toplanan komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

. ~ . 5 - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C. Müddeiumumi. 
lıgıne veya o yer ceza evi direktörlüğüne ihaleden evvel müra-
caatları ilan olunur. ( 1335) ı . 2283 

UL U5 

!1111 ........................ Beyoğlunda .......................... 111! 

Cemal Tekin Lokantası 
Bina sahibi Börekçi Bay Hüseyin tarafından yıkılacağı 

cihetle lokantamız birçok fedakarlıklara katlanarak ve birçok 
yenilikler göstererek yalanda Taksim meydanı karşısında 3 
No. lu dükkana nakledileceği sayın müşterilerimize arzo· 
lunur. 1 - 2338 

Cemal Tekin lokantası sahibi : Cemal Tekin 

Ankara Def e~darlığından: 
Kıymeti Cinsi Sahibi İzahat 

3600 Ahşap ve Mukaddem Malı. Şakir kızı 400 liraya 
Dede hanr sokak 26 No. Güleser ipotek 

Yukarıda yazılı gayri menkul sah,ibinin vergi borcundan do
layı satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin 14. 6. 937 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Vilayeti 
İdare heyetine müracaatları ilan olunur. (1380) 1 - 2341 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 

Komisyonu llanlan 
~~~--~~~~~ ~----~~~~~ ....... 

1 - Her bir metresine biçilen ederi 1.2508 kuruş olan 100.000 
metre siyah renkte sitil ipi müteahhid nam ve hesabına olmak üzere 
pazarlıkla alınacaktır 

2 - Şartnameini parasız almak ve örneklerini görmek iste-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 93 lira 78 kurustur. 
4 - İhalesi 14. 6. 937 Pazartesi günü saat· 15 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 ncü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarını ihale saatinde M. M. 
V. Satın alma komisyonuna getirmeleri (1370) 1 - 2333 

BİLİT 
İki adet hayvan derisi satılacaktır. Satış günü 31. 5. 937 Pa

zartesi günü saat 10 dadır. İstekliler derileri görmek üzere M. 
M. V . daire müdürlüğüne müracaat ve satışa gireceklerin belli 
gün ve saatinde Satın alma komisyonuna gelmeleri (1369) 

1 - 2332 

İLAN 
1 - Hepsıne tahmin edilen fiat 64 bin lira olan 40 tane yarım 

tonluk Şevrole, Ford ve bunlara muadil evsafta emsali kamyonetler 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 • haziran.937 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İdari şartname 320 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. dan 

alınır. 
4 - İlk teminat 4450 liradır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek şartları: bu eksiltmeye girmek is • 
tlyen firmalar verecekleri kamyonetlerin evsaf, şartname plan ve 
resimlerini 15 - Haziran - 937 tarihine kadar Anlcarada M. M. V. 
satın alma Ko. na vereceklerdir. Bu evrak üzerinde yapdacak tet • 
kikat sonunda kendilerinin eksiltmeye girebileceklerine dair tah
riri tebligat yapılacaktır. Bu tebliğatı alan firmalar eksiltmeye tek
lif mektubu veerbilir1er. 

6 - Eksiltmeye girme şartını haiz istekliler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma ko. na vermeleri. (1309) 1-2245 

BİLİT 
1812 çift köhne fotin ve 521 çift köhne yemeni satılacaktır. 

Satış günü 31. 5. 937 Pazartesi günü saat 10 dadır. Fotin veye
menileri görmek isteyen her gün M. M. V. Daire müdürlüğüne 
müracaat ve satişa gireceklerin belli gün ve saatte M. M . V . S A. 
AL. KO. nuna gelmeleri. (1338) 1-2285 

BİL İT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 40 kuruş olan yüz yirmi 
beş bin metre kılıfiık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1 haziran 937 
salı günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat 3750 lira. 
dır. 

4 - Şartnamesi 250 kuruşa 
M. M. V. SA. AL. KO. dan alı -

nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale saatın.. 
dan en az bir saat evvel M. M. 
V. satın alma KO. na vermeleri. 

(1195) 1~2097 
BİL İT 

1 - Beher tanesine biçi
len ederi 800 kuruş olan on hın 
tane yün battaniye kapah zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 haziran 937 
çarşamba günü saat 11 dedir. 

3- Şartnamesi ~00 kuru~a 

M. M.V. SA. AL. KO. dan alı. 
nır. 

4 - tik teminat 5250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarmı ihale saa
tından en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma KO. , na ver. 
mcleri. (1196) 1-2096 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçi.. 

len ederi 280 kuruş olan yüz bin 
metre kıslık elbiselik kumas 
kapalı zarfla eksiltmeye konul: 
muştur. 

2 - İhalesi 1 haziran 937 
salı günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 14.950 li. 
radır. 

4 - Şartnamesi 1400 kurusa 
M. M. V. SA. AL. KO. dan a~ 
lmır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rinde yazılı belgelerle teklif 
rnektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Milli Mü· 
dafaa V. satmalma KO. na ver. 
m eleri. (1197 ) l-2ü95 

1 
~;.:-.:;:~·:~-, 

• Beher Beher 

1 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuruş Sayfa Kuc~ 

i 2 300 3 20G 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 
1 - Hayır işierine ve yenı 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lıra 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 

" 16 
" 3 Aylığı 5 

" 9 " Telefon: ...... 
Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 ...... "'' ... .. .... --.... ·----ı 

E n b o§ meyva twrodur. l nki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden m ütevellit rabatsxzlık· 
lan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

29 - 5 - 1937 

Ankara Levazım Amirliği Satuıalma ı 
Komisyonu ilanları 

------------~---- --~--~--~--~-
İLAN 

Balıkesir kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı ıçın 80'i00 
kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile 10. Haziran 937. perc::embe giı • 
nünü saat 15 de eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 24 ı 10 
liradır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. İsteklilerin şartnamesini · 
görmek üzere her gün ve adı geçen günde de eksiltmeyi açma s:ı • 
atı olan saat 15 den bir saat evveline kadar teklif mektupları.r'e 
Balıkesirde kolordu satın alma komisyonu başkanlığına müra::rı:· · 
atları. (1324) 1-2271 

Devlet Demiryollan ve Limanları lhunm 
lUüdürlü~ii Satmalma Konıisyomı ll~uları 

tL AN 

1 
Muhammen bedeli (68.000) lira olan küçük yol malzemesi ile 

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

Bu işe girmek istiyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve 
şörainuman takozları için de 1.91~,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayiıı ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5.1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

ı _____ A_n_k_a_ı·_~ Belediye Rcisliği _l_li_u_ıl_a_n ____ _ , 

Halkın nazarı dikkatine 
1 - Çarşamba günleri Yenişehirde kurulan pazar 26. mayıs-937 

tarihinden itibaren aynı günlerde ve Yenişehirde Tuna caddesin• 
de yeniyapılan pazar yerinde kurulacaktır. 

2 - Cuma günleri erkek lisesi civarında kurulan pazar kaldı • 
nlmıştır. Onun yerine 26 - mayıs • 937 tarihinden sonra Yenişehir
de Tuna caddesinde yeni yapılan pazar yerinde cuma günleri de bir 
pazar kurulacaktır. (1310) 1.. .. 2243 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliiğii SatmaJma 
Komisvonu tlanları 

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

Yevmiye en az 500 ve en çok 1500 kilo destere ve 
rende talaşı satışı 

Azami ve asgari mikdarları yukarıda yazılı ve beher kilosu 15 
santim üzerinden tahmini bedeli 792 lira olan talaşlar 14 haziran 
1937 pazartesi günü saat 14 de açık artırma ile Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komısyonunca satılacaktır. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (59) lira (40) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rinde yazılı vesaikle sözü geçen gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1329) 1-2290 

1 
PEK YAKINDA 1 

P at - Pataşon Sirkte ----
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

ı - ı. 6. 937 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle eksilt• 
mesi yapılacağı ilan edilmiş olan Çamaltı tuzlasında yapılacak 
elektrik santralı tesisi işi 15 gün müddetle tehir edilmiştir. 

2 - Eksi.ltme 16. 6. 937 Çarşamba günü saat 15 de Kabataşda 
kain levazım müdürlüğündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif İzmir 98.000 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 

5 - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesinden Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ah· 
nabilir. 

6 - İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatte bir gazojen 
tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartname
ye uygun olmak üzere izhar olunmuş fenni teklif projelerini tet
kik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evveline kadar 
İnhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya 
girebilmek için münakasadan azami iki gün evveline kadar tek
liflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika al· 
malan lazımdır. 

7 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları 
ile m uvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapah zarfların 
en geç ihale günü tam saat 14 de kadar yukarıda adı geçen ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazım-
dır. (2988) 1 - 2344 

Manisa 
birlik 

I L A N 
sehri , elektrik 

•• • 
encumenı 

tesisatı 

reisliğinden: 
1 - Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik tesi

satından yalnız santral kısmı Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, 
plan ve keşifnameleri mucibince (37825) lira keşif bedeli ile ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. A - Eksiltme şart
namesi ve buna merbut hususı ve fenni şartname, tesisat projesi, 
B - Mukavele projesi. C - Plan ve projeler. 

İstekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde (Manisa şeh
ri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğinden alırlar. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira muvakkat 
tem.inat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafta Vekaletinden alınmış elektrik tesisatı müteahhitli• 
ği vesikası 

B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması veya bun· 

lardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapılacağı ve tesisat 
müddetince işi ba~nda bulundurulacağını teahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Manisa hükümet konağı meclisi umumi sa
lonunda müteşekkil elektrik birliği reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılx saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu· 
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. (1190) 1-2053 



1 ~ı.!!.'!~.~~!.~~~~d~ ;:bo ... 
O :.r 430 - 1 + 106 kilometresi arasında 676 metre uzunluğundaki 
eski şose sökülerek yerine yeni olarak Toprak kale bazalt taşından 
paket kaldırım ve kısmen amavud kaldırımı yapılacak ve iki yan
larına bordur dizilerek bir taraflı beton tevetuvar inşa edilecektir. 

2 - Bu inşaat ve ameliyatın keşif tutan {17832) lira 58 kuru~ 
tur. 

3 - İhale 1.6.937 salı günü saat 14 de belediye salonunda, da. 
imi encümen huzuriyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

TÜRK 

BüYVK 

( 

HA VA K'.tJRUMU 

PiYANGOSlJ 
2. ci keşide 11 - Haziran ~ 1937 dedir. 

Büyük II{ramiye 
4 O • O O O Liradır 

Çünkü ASPİRİN seneferdenberi' 

her fürlü soğukalgınlıklanna ve ağ-' 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbaf efmişfir. 

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

6 - s.at 14 den sonra verilece kteklif mektupları kabul edil
mez ve postada vuku bulacak tehirler nazarı itibare almmaz. 

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

ler hergün mesai saati içinde fen işleri bürosuna baş vurabilirler. 
(1307) 1-2242 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık itti adet mükafat var 
dır. 

Ayrıca: (.1.000) liradan başlıyarak (20) liraya ka
dar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

AS Pİ R İ N in tesirinden emin 

lütfen EJ3ı markasına dikkat ediniz. 

olmak için Pazarlıkla satılık apartman 

Emlak ve Eytam Bankc:-.sından: 

Bina müııakasası 
Şark Kromları Türk Ano1im Şirketinden: 

Bankamıza aid, Ankarada !sıklar caddesnide kain Turhanbey 
apartrmanı pazarlıkla satılacaktı;. ihalesi 9.6.937 çarşamba günü saat 
14 de Ankaradaki İdarei merkeziye binasında toplanacak İdare mec
lisi huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa !stanbulda iştirak etmek 
istiyenler mezkur tarihte nihayet saat on bire kadar İstanbul şube
miz direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

APARTIMAN: 187.50 metre murabbaı arsa üzerine bina edil
miş bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak üze. 
re yedi kattan ibaret olup senede 8.000 sekiz bin lira irad teminine 
müsaid mükemmel bir akardır. 

Ergani - Madeni istasyonundan sezvis yoluyla 25 kilometre 
mesafede Guleman Krom madenleri charında inşa edilecek 43000 
lira ~e~eli keşifli sekiz bina kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Teklıfler J0.6.937 saat on dörde kadar Guleman"da Şark Kromları 
Türk Anonim Şirketi Müdürlügüne verilmelidir. Münakasa evra
k~. ~?-~~ra'da Eti -!3ank Sekreterliğinden, Guleman'da Şirket Mü • 
durlugunden beş lıra mukabilinde alınabilit. 1-2303 

Serveti Cünun 
1891 UY ANIS 

Askeri fabrikalar Sigorta 
Sandığı Reisliğinden: 

BODRUM KATTA: Apartıman dairelerinin odun ve kömür 
depoları ile motörlü su mahzeni, bekçi ve kapıcı odaları ve ayrıca 
ikamete elverişli iki oda, bir koridor ve bir heladan ibaret iki daire 
mevcuddur. 

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

1 - Askeri fabrikalar sigorta 2 - 3 haziran 937 perşembe 
sandığı için senelik ihtiyacı olan günü öğleden sonra saat 15 de 
ecza ve saire alınacaktır. Talihle- yukarıda yazıh ilaçların kapalı 
rin şartnameyi görmek üzere her zarf usuliyle münakasası yapıla
gün öğleden sonra istasyon civa- caktır. En son saat 15 de zarf
rmdaki Askeri fabrikalar umum Jarm sandık muhasebesindeki ko. 
müdürlüğü binasında sandık mu- misyona tevdileri lazımdır. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4, ikinci kat: 5 ve 6, üçüncü kat: 7 ve 8. 
dördüncü kat: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi olup her bir da
irede beş oda, bir mutbak, bir hela, bir banyo ve bir koridor bulun
maktadır. 

hasebesine müra~c~a:,at!,!l!;arı~. -----~(:.;l 2;;.;7~8;,:) _____ ı __ 2_2_04_ 
ÜST KAT: Önünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve 11 ve 12 

numaralı dairelerden müteşekkildir. 

Kültiir Bakanlığı Sabnalma 
Komisyonundan : 

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

Apartımanın bütün daireleri su. elektrik,. havagazı .ve banyo te
sisatını haizdir. Asansör tesisatına miisaid bır menfczı mevcuddur. 

Pazarlıaa girmek istiyenlerin. ihale gününden evvel dokuzbin 
lira dipozi;o yatırmaları wya o günkü bo~ kıymeti üzerin~eAn 
bankanuzca kabulü caiz dokuzbin Jira değerınde esham ve tahvılat 
veya memleket dahilinde çalışan muteber bir bankc:nın kefalet 

Bakanlık binek otomobili için alınacak bir seneli~ .tahminen 
6340 litre benzin açık eksiltmeye konulmuştur. lsteklıle.rın şartn~
meyi görmek için her gün Gereç direktörlüğüne ve eksıltmey7 gı
receklerin de 7 haziran 1937 pazartesi günü saat 14 de Gereç dırek
törliiğünde satın alma komisyonuna malsandığına yatırılmıf m~
hammen kıymet 1680 liranın teminatı olan 126 liralık makbuzla mu-
racaatlan. (1301) 1-2240 

mektubunu vermeleri lazımdır. _ 
Apartımanı görmek is ti yenlerin kapıcıya. ve f~.ıı:la ma.~u?,1at 

edinmek ve satış şartnamesini almak istiyenle:ı? de ıhale gunune 
Jı:adar Ankarada Genel direktörlük emlak servısıne veyahut İstan
bulda şubemiz direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1286) 

Afyonkarahisar . 
Belediyesinden: 

Y la k ı·ncııat Afyonkarahisar belediyesine ait 19789 
ı - apı ca :r-- · • d r d l" keşifli hayvan pazar yen ınpaı ır. 

ıra 68 kuruş .be e 1 .t şartname plan harita ve diğer evrakları beş 
. 2 - Bu ınP:a~a 81 belediyesinden alınacaktır. 
lıra bedel m~kabılınde Afyontarihinden itibaren 4/6/1937 tarihine 

3 - Bu ınşaat 16/5/1937 k h zarf usuliyle eksiltmeye ko-
kadar yirmi gün müddetle ve apa . 

nulmuştur. "h ·ne rastlayan cuma günü saat 
4 - İhaJei katiyesi lt/6/937 t.arı 1 

.. menince icra kılınacaktır. 
de Afyon karahisar beJediyesı e'!tu ihale kanununun ka -

5 - İsteklilerin artırma v~ eksı tme ve riayet ederek ihale 
palı nrf hakkındaki hükümlerıne ta~amen vermiş bulunacaklardır. 
tarihinden bir saat evveline kadar zar. arını 

6 - Teminatı muvakkate 1500 hradır. . a sifahen her 
7 - Fazla malumat almak .istey~?ler ta~rı~e~;~erl malfimatı 

gün Afyon karahisar belediyesıne muracaat a ıs 1-2257 
alabilirler. (2917) 

Enternasyonal----~ 
Kömür Sergisinde 

Görmüş olduğunuz madeni krom ya.ıdar mağazamızda 
satılır. Telefon: 1847 

Yıldız Tecimevi: Ulus Meydanı 6 
1-2305 

KREM BALSAMlN,~ 
~ 

ne tevafuk eden yegıine sıhhi ~ 
KumraJ, Sarışın. Esın~r.be~ t: ve siviJceleri kamilen izale i 

kremlerdir. Cildi besler_, ~ıl. ~~fellerin takdir ile kullan· 
eder. Yarım asrrdanberı kıbar •• 
dıkları sıhht güzellik kremlendır. TAKDİM EDİLİR 

KREM BALSAM1N 4 ŞEKİLDE . 
·n a ~ıı gece için penbe renklı 

l-2214 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Merk:ez Hıfzıssıhha müesseseşi 

müdürivetinden: . 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Toprak alt nda kömür deposu 

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

D ) Keşif cetveli. 
E ) 2 adet plan. 

İsteklilere bu şartname ve evrakı 0,78 lira mukabilinde Mer. 
ke?: Hıfzıssıhha Müessesesi muhasebesinden ve İstanbul Limanı 
S. S. merke?:i leva?:im müdürlüğünden alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı .r:arf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye g:rebilmek için isteklinin 1166 lira 55 kuruş 

muvakkat teminat vernesi ve bundan başka aşağıdaki YCSikaları 
haiz olup "'Österrnc>sı l:'znndır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı 
yapmış olduğuna d.ıir Nafia müdürlüklerinden vesika alllllf olan
lar ve ticaret odasına kayıtlı bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 
ten bir saat evveline kadu daireye getiıılerek eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde ~erilecektir. Dış zarfın m~ür 
mumu ile iyice kapatılm:ş olması lazımdır. Postada olacak gecık. 
meler kabul edilmez. (1226) 1 - 2112 

Ankara Beledive Reisliği.ndt'·n: 
1 _ Halde 7, 9, 13, 26, 32, 36 38 52110 65 numaralı dükkanlarla 

Samanpazan caddesin le l harita numaralı dükkan ve mezbahada 
paçahane ile kahve ve lokaı:ıta 22.6.9.37 gününe kadar olmak üzere 
bir ay zarfında pazarlıkla kıraya verılecektir. 

2 - Bu dükkanların ayrı ayrı tanzim edilen şartnamelerini gör
mek ve her biri hakkında izahat almak istiyenleı hergün hesap iş
leri direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - İstekli olanlar muhammen kira bedelinin yüzde 7,5 nisbe
tinde teminat paralarını vezneye yatırıp mukabilinde alacakları 
makbuzla birlikte ~uma ve salı günleri saat on buçukta belediye 
encümenine müracaat edebilirler. (1285) 1-2213 

İstanbul Belediyesinden: 
Miktarı Bir litresinin IIJc temillar 
Litre Cinsi Muhammen bedeli 
58535 Gaz 17. 50 768 lira 27 kurut 
283400 Benzin 22 4367 ,. 40 ,, 

Serveti fünun 
' 1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kunış. 

Nafia V t~kalf'tiuden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesisatından olan 
535 metre uzunluğundaki yolun parke taş kaldırım inşasıdır. Yeni 
keşifbedeli (26583) lira (60) kuruştur. 

2 - Eksiltme 3-6-937 perşembe günü saat 16 da Nafıa VekfiJe • 
tinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında .ka· 
palı zarf usuliyle yapılacaktır. • 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak {134) kuruş 
bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın taliplerin (1994) liralık mur.uc
kat teminat vermeleri ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çı· 
kan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri 
şarttır. 

Teklif mektuplarını 3-6-937 perşembe günü saat on beşe kadaı 
Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi Jliznndrr. 

(1231) 1--2142 ., 

Ankaı"a Yüksek Ziraat Enstitiisü 
Rektörlüğünden: 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünlliı 585 talebesi ile 140 
müstahdeminin haziran 937 iptidasından mayıs 938 sonuna kadar 
bir senelik sabah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usıılile 
~ksiltmc~ konulmuştur. 

2 - s::liaziran.:J37 tarihine rastlryan oumarteai günü saat 11 
de ihalesi yapılacaktır • 

3 - Telebeııia beheri için 50 ve müstahteminin beheri için 30 
kurut günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir . 

4 - Muvakkat teaünatı tutan olan 6656 liralık banka mektu
bu veya vezne makbuzlariyle tekliflerini muhtevi zarflarının iha• 
leden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ve i• 
hale saatında komisyonda hazır bulunmaları. 

5 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak 
yüksek enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan 

(1280) 

isteyenlerill 
olunur. 

1-2206 

Beypazarı Belediye Reisliğinden: 
(Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı) 

Eksiltmeye konula. 
Su yolları ihtiyacı için 125MM. lik 2480 M. T. Linde Font bo

ru olup 8-6..937 salı günü saat 15 de belediye encümeninde ihale 
edilecektir. 

Muhammen bedeli 7142 lira 40 k. ştur eksiltmeye girebilme& 
için talihlerin muvakkat teminat olarak 535 lira 80 k. vermeleri 
ve ihale günü saatinden bir saat önce 2490 sayılı kanunun 31 
'İnci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektublarınm belediye riyasetine vermeleri lazımdır. Postada 
vukua gelecek gecikmeler kal.ıul olunmaz. 

Bu işe aid evraklar bila bedel belediye riyasetinden is~nebi-
lir. 1-2199 

ı - Krem Balsaıni 'f g il düz için beyu renkli 
2 - Krem balsami_n yp.ğsız l n .. d ·· z için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamın ıcı ba em gun ~ . nbe renkli. 
4 - Krem Balsamin acı badem gece ıçın pe 

İNGtL!Z KANZUK ECZANE~!yoğlu. tstanbul 

Yukarıda miktarları ile muhammen bedelJeri yazılı bulunan 
benzin ve gaz ayrı, ayrı kapalı zarfla eksiltmeye ko.nulmuştur. 
Eksiltme 3-6-937 perşembe günü saat 15 de daimi .. e?.ciıı~~ndet ya-
ılacaktır. Şartnameleri levazım ınüdilrlüğünde. gorulebılır •.. st~k- y

lı1er 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hızalarınc;fa gosterı- ı 
ı ·ık teminat makbuz veya mektubu ile beraber teklıf mektub- • / 

l
en 

1 
ha . kapalı zarfları yukarda yUJlı günde aaat 14 de kadar 

arını vı 7 ) 1 noı 
daimi encümene vermelidirler. (27 O -Mi 

• 
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Her türlü radyo tamirat. ! 
Anliara Defterdarlığından: 

Mükellefin 
ismi 

Halim oğlu 
Raşit 
Berber oğlu 
Muhittin 
Salih oğlu 
Mustafa 
Hakkı oğlu 
Nurettin 
Hacı Ali oğlu 
Hüseyi.ı 
Rizeli Mehmet 
oğlu Mehmet 
Abdullah oğlu 
Kadir 
Ruhi 

Nevi 
iştigali 

Ekmekci 

Has fırıncı 

Kahveci 
Sakarya oteli 

müsteciri 
Bisiklet 

tamircisi 

Bakkal 

Sebzeci 
Neşe lokantası 

müsteciri 

Kazanç V. 
Lira Kr. 

9 80 

52 50 

36 90 

130 24 

27 00 

66 00 

165 00 

12 60 

Tarh Senesi 
No. 

226 933 

287 933 

1272 933 

o 933 

1283 933 

1284 933 

1289 933 

1291 933 

İhbarnamenin 
Cilt Varak No, 

24 100 

26 87 

26 88 

26 100 

27 22 

27 23 

27 28 

27 30 

Dosya 
No. 

\197 

,, 
,, 
,, 

.. 
,, 

,, 
Ahmet oğlu 
,Cevher AŞÇl 20 25 1299 933 27 38 ,, 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan namlarına matruh kazanç 
vergisine ait ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur, 

(1357) 1-2329 

i\nl{ara Def terdarlığındaıı: 
Mükellefin Nevi Kazanç V. Tarh 

ismi 
Saban oğlu İsmail 
Seyit oğlu 

iştigali Lira Kr. No. 
Kahv~ci 72 09 1293 

~enesı İhbarnamenin 
Cilt Varak No. 

933 27 32 

Dosya 
No. 

4649 

Ali Nihat Komisyoncu 28 59 241 242 933 27 60 ,, 
Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan namlarına matruh kazanç 

vergisine ait ihbarnemeleri tebliğ edilememiştir. Hukuk usul muhakemeleri kanununun hükümlerine 
göre tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1381) 1-2342 

Anliara Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi 
Mustafa oğlu 
Ahmet Cemil 
Ömer oğlu 

Nuri 
Rasim 
Mehmet oğlu Ömer 
Ali oğlu Hüseyin 
Mehmet oğlu Sadık 
Mehmet oğlu Rifat 
Yusuf Ziya ve 
Ahmet çavuş 
Abdurrahman oğlu 

Hasan 
Hasan oğlu 
Hamdi 

Nevi 
iştigali 

Bekçi 

Kahveci 
Tatlıcl 
Eskici 

Kömüı:-cü 

Kasap 
Eskici 
Bekçi 

'Gümrük ko-
misyoncusu 

Müteahhit 

Kazanç V. 
L ira Kr. 

17 

22 
7 

13 
47 
33 

9 
17 

17 
108 

168 

00 

.;o 
50 
50 
92 
62 
00 
00 

00 
00 

00 

Tarh Senesi 
No. 

145 

763 
734 
708 
781 
788 
524 
146 

151 
190 

150 

933 

933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 

933 
933 

933 

lhbarnamenin 
Cilt Varak No. 

9 

50 
11 
ıı 
51 
50 
11 

9 

9 
23 

23 

96 

70 
71 
33 

6 
o4 
22 
91. 

81 
40 

48 

Dosya 
No. 

4845 

4846 
4847 
4848 
4849 
4850 
4851 
4852 

4853 
4875 

4875 Radolf Kolutrki 
Hidayet oğlu 
İbrahim Kahveci 2 56 1051 933 9 89 4877 
R efik Münür Doktor 9 77 318 933 51 24 4878 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan namlarına matruh kazanç 
vergisine ait ihbarnameleri tebliğ edilememiştiı:-. Hukuk Usul muhakemeleri kanununun hükümlerine 
~öre teblviğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1360) 1-2330 

El 
I 

ULUS = ===== ================ 29-5- 1937 == 
Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından teknik bilgi 
Halil Neci Mıhcıoğlu 

.Anafartalar No: 111 

Jandarma genel komutaıılığı Ankara satınalma 
liomisyonıından: 

Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, mikdar, muhammen bedeli, ilk temi
nat, alım tarzı, gün ve saati aşağıda yazılıdır. 

İsteklilerin şartnainelerinde yazıldığı şekilde belli gününde teklif mektublarıru komisyona vermiş oı.. 
malarr. , 

Beherinin muhammen İlk teminat 
CİNSİ Adedi Beheri Kğ. bedeli Kğ. Adet Lira Kr, 

İhale tarihi Eksiltme. 

K üçük kazan 50 kişilik 40:50 12:13 150 Kr. 
Gün Sa. şekli 

Küçük kazan 30 kişilik 40:50 9:10 150 Kr. 
Kulplu kapaklı bakraç 50 :80 3 :3.5 150 Kr. 

168 7 5 7 /6/937. pazartesi 10 açık ehilt-

Mahruti çadır 300 63 lira 1417 50 
P ortatif çadır 3000 7 lira 1575 
Kaput kürklenmesi 500 kısa 11 lira 1462 50 
Kaput kürklenmesi 1000 uzun 14 lira 

Anl{ar a Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi 
Ali oglu Nuri 
Abdullah 
Haşim 
Ekrem Şerif 
Kari Kothu 

Halil oğlu 

Nevi 
iştigali 

Bakkal 
Sayacı 

Ekmekçi bayii 
Dokı.r 

Müteahhit 

Kazanç V. 
Lira Kr. 
28 46 
21 ı 

110 o 
99 29 
77 12 

Tarh 
No. 
654 

1082 
1083 
82/ 1 
204/ 
205 

Senesi 

933 
933 
933 
933 
933 

7 /6/937 pazartesi 15 kapalı urf 
8/6/937 salı 10 " " 
8/6/937 " 15 tt " 

{1268) 1- l200 

İhbarnamenin 
Cilt Varak No. 

7 43 
51 43 
51 44 
51 56 
51 59 

Dosya 
No. 

4912 
4917 
4916 
4915 
4296 

Süleyman Kahveci 9 7 1092 933 51 60 4914 
Mehmet Terzi 37 35 1093 9JJ 51 61 4913 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan namlarına matruh kazanç 
vergisine ait ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. Hukuk Usul muhakemeleri kanununun hükümlerine 
göre tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1376) 1 -2340 

Anliara Valiliğinden: 

Mahallesi Sokağl Cinsi 

Misakımilli Hanardı Ev 

İstasyon Depolar Kar gir 
mağaza 

Kapı metruke 
N. N. 

10/ 67 124 

3- A / 162 

Aylık 
İcar Dipozit. 

L. K L K. 

35 00 31 00 

30 00 27 

Müştemillltı. 
3 oda, 1 hela, 1 odun
luk, 1 kiler, 1 mutbah 
1 taraça 

• 
,, ,, Anbar 8/ 1 49 16 70 15 

Hatuniye Cami Fırın 16/ 50 58 83 35 75 
Aşağı ayvalı mevkiinde 4596, 50 Mı Boz 25 00 1 90 Senelik icarı. 

Yukaı:-da Evsafı yazılı gayri menkullerin 1-6-937 den 31. 5. 938 gayesine kadar senelik icarının iha
lesi 3-6-937 perşembe günü saat 15 de yapılmak üzere on gil,.n temdit edilmiştir. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozito makbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte Defterdarlıkta 
kurulan komisyona müı:-acaatlarr. (1341) 1-2328 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Kasiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiy ç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ii. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 

Kiralık Oda 
Aile yanında, banyolu ve 

möble bir oda. Şerait ehvt:n. 
Yenişehir Tuna asfaltı bitişi. 
ğinde Yiğitkoşun sokağı No. 15 

1-2319 

Kiralık Odalar 
Kutlu apartımanı Atatürk 

Bulvarı Yenişehir. 
1-2322 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me-
murluğun:ı. müracaat. 1·228~ 

..--Underwood_,
Yazı ve hesab makiııeleri 

Ankara acentası 

AKBA kitabevi 
Yazı makineleri tamir edilir. 

Tel: 3377 

Hava gazlr, muşambalı, bü
yük teraslı, bahçeli bir ev kita· 
lıktır. Telefon: 1347. saat 10-12.3(1 

Yenişehir Seianik Cad. No. 51 
1-2306 

Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi 

Hissesi hareket dolayısiyle 

satılıktır. 1243 a teleofn edilmesi 
1-2327 

Satılık Motosiklet 

Ifuahk Ev 
Etlik aşağı incirlikte otobüs 

durağına 2 dakikalık mesafede 
45 No. lu ve iki odalı bir salonlu 
ve bir mutfaklı ve elektrik tcsi
satl havi ve kapı önünde suyu bu· 
lunan hane acele kiraya verile· 
cektir. Talipler ya yanındaki 
( 43) No. lu haneye müracat ve 
yahud da Balıkpazarında Önen 
sokak 15 No. da Koltukcu Mdı
med Kazaza müracaatları ilan 
olunur. 1 • 2336 

Satılık Arsalar 
Muhtelif eb'atta satılık arsa· 

lar. Mür. Tel : 2395 
1 • 2346 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardII". Talib olanlar Orman çift-
liğine müracaat etsin. 1.2347 

Kiralık Ev 

1 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Tiriyomef markalı az kulla
nılmış 9 beygir kuvvetinde bir 
motosiklet peşin para ile satılık
tır. Maliye merkez muhasebecili
ği veznesinde S. Sunay; mü raca-
at. 1.2292 

Aşağl Ayrancıda 3 oda bir 
mutfak havadar ve kullanışlı 61 
No. lu ev kiralıktır. Hava Kuru
munda Bay Nadire müracaat. 
telefon : 1556 1-2337 

Satılık llağhane 
1, 

,. 

Umu mi neşriyatı idare Kiralıl{ D~1ire Harbiye okulu üst tarafmda 
yukarı öveç yatağı mevkiinde 
yan yana iki evli akar sulu ve 
havuzlu bağlar ayrı ayrı ve iki
si birden kiralık ve satılıktır. Ta
liplerin Halde 4 No. ya 

eden Yazı İşleri Müdiirü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Üç oda, bir hol ve nezareti 
iyi bir daire kiralıktır. İçindeki
lere müracaat. 

Adliye sarayı karşısında İsa-
Tel. : 2368 1-2345 bey apartıman No. 2 1-2124 

YENi SINEMAl .. AR HALK 
BUGON BU GECE 

K endi reklamını kendi yapan bir liln. 

DANS iÇiN YARATILMIŞ 
Bat Rollerde: Dinya Dana Kıraliçeai 
ELEANOR POWEll ve beraberinde : 

VIRJINIA BRUCE 
GöR.ri l"ıınaftıran ntalatetem dekorlar 
iPnd• NyİrcilerİltİD 1Nr türlü •"lrlcri· 
ni la.faiyle t.tmİll edat büabir P. 

..uiltlerı. 4• ıwN 6ir lilm 
llbeten ı CANLI RESiMLER 

BUGON BU GECE 

Kadınların mahbubu Nllİmli NllOtkôr 

GARY COOPER t11Tolından 7GJ"atd. 

mlf hey.canla ka"fllr Oflı laU.,. 
paellilr filmi 

Bakir Delikanlı 
iLAVE ı 

ACUSTOS BOCECI iLE KAIUNCA: 
(Rakli Mild) 


