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Kamutay büdce konu~maların,a,_ dün de devam etti 
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B I'..cccb Pe!'er 

R K ··t Lya) _ Arka-eccb Peker ( u a.ı 
da~lar, b~idce müzakeresi bir hews.ap 
d · ·ı · degıl -efteı·inin zözden ge-;ırı mesı . • 
d. b''d ·ni mıllı ır. Bir de\•letin u cesı 

ıneclis gözü ile tetkik etınek de • 
k 'k sıya· ınek, u1:.ısun medeni, e onoını • 

sa) ve kü!türel bakımlardan bütii~ ~u
·u .. , · · .... eni gırıle· • ınunu gozuen ~eçırıp, ~ 

k d un na· ce va:-anıa yılında bu nrunt ~· . 
sd olnca~ını ve nasıl yükseleceı;ını 

- " k · Bu ba· sanıya baö-lnmak deme tır. 

kundan, y;ni yılın b:idcesini gö~~en 
geçiren Ol.iyiik Mecliste geçen rnuzn· 
kerelerde silz söyliven üye arkadaş· 
1 w ·ı onla· arımın dikkati ve olgunlugu 1 e 
r d'- arka· a cevap veren vekil ve ıger 

daşların ciddiliği insana övünç ve if· 
tihar verecek bir mahiyet arzediyor. 
Fakat bu güze) çalışma tarzı içinde 
Yeni Türkiyenm yeni çalışma yılına 
gireı·ken takip ettiii'i yolların esasını 
teşkil edecek olan b5dcenin göriişül
nıesi esnasında üzerinde durmağa de· 
ğecek bir nokta oldu. Medeni bir gÖ· 

rüşle akislerinin hazin olacağını tah
min ettiğim hu eksik noktayı aydın· 
latrnai!r kendime borç saydım. 

Biı· arkadaş muhtelif bakanlıklar 
biidcesinde söz söylediler. Kültürde, 
l::k . b"d onornıdc, Bayındırlıkta, tarıın u -c . 
esınde, noktai nazarlarını anlatır· 

ken zararlı şeyler söyledi. Bu noktai 
;~zarların yekl'mu on bu kadar yıl 

l
urkiycnin inkılab aleminde yaşamış 

od • 
.. Ugu halde, tabir:mi mazur goru· 

nu:z du d • . . .. 
1
. ' Y Ugunıu tam ifade ıçın soy· 
•Yoruın · 'b' h , • Yosun tutmuş hır taş gı ı 
u ıleri g'd' . h' d ı ışın heyecnnını ıç uyma· 

rnış bir adamın ifadesidir. 
Bu sözler, bizim bulunduğumuz 

zaınan · h • 1 a nıs etJc pek çok gerı sayı an 
zaınanları hatıra getiren ve bizim 
neslimize b. • . d 1 • ızım vazıfe uygu arımı· 
za Yakl • b' ·b' . 
k 

aşrnıyan fikirleran ırı ırıne 

e lenip • ! . 'b · ( zen"'•r .. nmesınden ı arettır. 
Alkışlar) B hA eli • s·· "'k Mil I t u a senın uyu 
~ Meclisln.f., sükUnetle dinlennıh 
~ rnası ve red ile inikas olmamış bu-
ttnınası K • .. .. liik • ~mutaya bakım olan ustun· 
:t_ ve ılerılik ruhu icin mühiın bir ek

•..:lik 1 d • . ..... 1 ° ur u. Zıraat Enstitusunden a· 
\Ulız, lokantatf,..n tutunuz. otomobile, 

at-yolay... ti .. • · · ile • • q• pu uga, yanı bayat ıeın, 

" l'I ınııanlıh ha.vatı için lazım ohuJ 
asıtala.._ ILepaini.n alqbiwle belUll· 

dular. 

cuz Kamutayın değil, vekilleri oldu· 
ğunuz bizim yÜce ulusumuzun haya

tına da hiç uymaz. 
Türk ulusu büyüktür, pek çok bü· 

yük vasıfları yanında aklı selim sahi
bidir. İyiyi, yeniyi, faydalıyı anlar ve 

tercih edeı·. 
T:>,.I< köylüsü görüp anladıktan 

S<>panı pullt.ıP-:.ı tercih etmez. 
5C'l'l il - • 

Müzik mevzuubahs oldu: Ah o mil-
li müziğimiz, diye meçhul bir şeyi 
tercih eder göründüler. Türk ruhunun 
her.üz tam çizilip belirtilmemiş duy-
ularına dayanarak 12 yıl evel şöyle 

g d - . . k 
söylemiştim, yapılma ıgı ıçın şu a · 
dar geç kaldık dedi!er. Bir yanlış an
lama olur diyelim. Fakat bir taraftan 
da A::ıkaranJD binalarına geçerek be-

. zevkime göre hiç bir güzelliği, , nım 
hi bir sevimliliği bulunmayan ve i.i-

ç 1 - • ' • • 1 zerinde milli var ıgın ızıerını as a ta-
ımayan ba:n binaları medhedip bun· 

iara kendi takdirince bir de milli 
damgasını yapıştırdıktan sonra g.üzel, 
modern ve türk ruhuna aykırı hır ta· 
rafı olmayım bunları gayri milli te
lakki etmek gibi yanlış bir fikir ser· 

dettiler. 
Arlrnda~lar; ~unu da arzedeyim ki. 

biz bugün kendimizi mi1letin ve :ille 
ı·i sıfatında görürken millet fordleri 
nin karyola yerine ot mindeı İ, pulluk 
yerine kara sapanr, en ileri bi1diğ'mi:ı: 
işler yer;ne en geı·i işleri istediği~ 
söylcmenlİZ doğru ı>lmaz: Bu yol mıl· 
!etimizin mesela modern rşık vasıtası 
olan elektı ik yerine çırayı tercih eder 
olduğunu ifade etmeye kadar varır 
\<İ, bu, hakiltat-in ifadesi değildir. 

Türk ki)ylüsüniin kuvvetli gÖ • 

rüşü ve zekası ona tarihteki ve hu· 
günkü yükeek mevkiini temin etmiş
tir. Hakiki ve tabii vasıfları yüce O· 

lan türke onun bildiği ve sevdiği yük· 
sek yaşama yollarını bir müddet ka 
pamış olan tarihi mukadderatın te· 
sirlerini artık geçmiş saymak lazrm· 
dır. Türk milletinin yüksek zekası 
geni ve temiz hayata imkan giineşİ· 
nin ilk ışıkları doğunca bütün haki· 
k:ıtleri, bütün yenilikleri farkcderek 
daima karanlıklar içerisinden seçip 

cıkarnuştır. 
• Arkadaı11 r; bir de şunıı nrv•de 
• . Bugün bu de• 1 t resmi ve rnad 

yını. • 
di bir te~kilattır. Fakat bu resmı teş 

•1A hu olan ve bütün bu inkıl· 
kı atın ru . . 

1 • • var'ıf!ında tel·sıf ctını 
hın eserıerını • " .. .. . 
bulunnn bu pnrti vardır, butun gı 

• 1 • • •• terilmiş acık yollar var· 
duı er ıçın gos . 
dı;. Böyle yüksek ruhlu bir Meclıf 

. 'd' · h ı'le yaparken herşeyi ilerı gı ışın ızı 

ksik ve yanlış fikirlerimizi ulusumu-
c ··lJerine uygun göstererek zun temayu 

d 
.. yapmak reva değildir. Bü· 

emagoJı . .. . 
"k yanlışlık ve zarar bu diışunccl:rı 

~il' t duygusu gibi göstennektedır. 
mı ıye . . .. 
fa·ct biz milliyetçiyiz. y enı Turkıye-

• tel~kkisindeki bu ruh büyiiktür. 
nın .. 
Fakııt P arti programının telakkısın-
deki milliyet düsturunu zararlı telak· 

kilere bağlamak doğru olamaz. 
Artık yeni devletimizin rejimini 

tam olarak gösteren Parti programı, 
mflliye~İ bir defa kenrii varlığmm ö

züne bir sadakat kaydı alhna koy· 
malda beraber muasır medeniyetin 

Nafıa, Iktısat, Ziraat, Milli Müdafaa 
hiidc~elerile varidat biidcesikabul edildi 
Kamutay Refet Canrtezin reisliğin -

de toplanmıştır. Bolu mebusu Mitatın 
ölümüne dair hüki.imetin tezkeresi oku
nup ruhunu taziz için bir dakika sükut 

a;;; 

llayındırlık~ işlerimiz 
"- Nafra vekaletinin üzerinde çok a

ğır yükler vardır. Bunu takdir edersi-

Dünkü toplantı ya bir bakış 

edilfıikten sonra biickenin mıizakcresi.
ne devam edilrni~tir. 

Uafıa Vekaleti biıdcesinin miizake
resinde söz alan Ruseni Barku (Sam -
sun) hükümctten iki temenr.ide bulun
muştur. Bu temennilerden biri kızıl ve 
yeşil ırmal.Iarın deltalarının işgal etti· 
ği bir Luçuk dön:im yerin kurutulmasr 
ve i şletilmesine dairdi. Digeri de milli 

şoseler hakkında hazırlanmış bulunan 
kanun projesinin bir an evvel Kamuta· 
ya gönderilmesi hakkında idi. Ruşeni 
bu iki temenniden başka Nafıa Veki -
linden bir ricada daha bulunmuş ve 
köylüye yardım olmak üzere trenlcı de 
üçüncü mevki biletlerin ve nakliye ta _ 
rifcsinin bir mikd1!r daha ucuzlatılması 
imkanınrıı mevcu<l olup olmadığını s 
muştur. 

Bundan sonra Nafıa Vekili Ali Çc· 
tin Kaya kiirstiyü işgal etmiş ve Nafıa 
işleri hakkında uzun ve ctrafh izahat 
vermiştir. 

niz. Ben de mfülı ildm Elirrizden geldi
ği kadar çalr~m kt-ıyız. Hazineden Na
fıa vekaletine aynlalıilecek Lıütlce nis-

-~~. .. 
' 

Ziraat vekilimiz izahat verirken 

betinde bize tevdi edilen vazifeleri <lik .. 
kat ile ve miimkün olduğu kaclar inti .. 
zamla yapmaya çalışacağımı size vade· 
debilirim, Elimizde 935 senesinden dev
rohınan bir takım işler vardır. Aynı iş-

Jere devam edeceğiz. Şosder var. Köp. 
rüler var. Su işleri var. Demiryolları 

var. Onlar hakkında hülasatan izahat 
vereceğim. 

Ana,Ioln İ<;inde kföniir nakli~·atr 
hu yıl ha~lıyor 

Cemiryolları inşaatı, Filyos hattrn- 1 

dan sonra Filyostan Zonguldağa doğru 
Çatalağzma kadar 13 kilometrelik bir 
yolumuz var. Bu sene onu bitirecegiz. 
Bununla kömür havzasına temas etmi~ 
olacağız. Ve 936 senesinde katiyctle A
nadolu dahiline kömür nakline b:ışlaya· 
cağrz. Bu bi:ı:im için ötedenbeıi besle
nilen bir iimidİIJ /cemale gelip başanl
masr elemektir. • Bravo sesleri-

Ondan sonra Zonguldağa kadar olan 
kısım ki ,orada pek çok tüneller vardır. 
inşaata devam edeceğiz. 937 de bitecek
tir. Sonra Sivas - Erzurum hattı vardır. 
Bu hat 940 senesinde 1.Jitecekti. Fakat 
Erzurumdan da inşaata başlanıldığı içi• 
bir buçuk sene kadar müddeti kısalttık. 
Yani 1,5 sene evvel bu inşaat bitmiş er 
lacaktır. Malatya iltisak hattı da 937 

mali senesinde bitecekti. Bunu da bu 
proje dahilinde kısaltıyoruz ve bu su· 
retle 937 de bitecek olan bu kısım bu 
mali sene bitmiş olacaktır. 

Şu halde Diyarbekir • Ankara hat· 
tr ile, Malatya, Sivas, Kayse.ri, Ankara 
ve aynı zamanda da Samsun istikame
tinde o!arak Diyarbekiri 1stanbula 
200 kilometre kadar yaklaştırmış ola
cağız. 

Erzurum cihetinden başlayan 
inşaat 

Erzurumdan hafriyata ve tesviyeye 
başlanmıştır. Onun kanun layihasını da 
bitirmek üzereyiz. 1937 senesinde Div .. 

rige varacak, 38 de de Erzincana. Er • 
zincana ağustos veya eylUlde varacağı. 
mıza göre Erzurumdan da aynı tarihte 

tesviyei türabiye ve köprüler filan da 
bitmiş olacaktır. Yalnız oraya vardı· 

ğımız vakit ferşiyat Erzincandan Er -
"Uruma devam edeceği için ray ferşiya .. 

tı kalacak. Erzuruma kadar ne kadar 
fazla yapılsa ray döşenmesi günde bir 
buçuk kilometreden fazla yapılamıya • 
cağına göre, 38 senesinin müsait ayla-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

ileri ve müsbet gidişine intibak etme. 

ği em~·e:.ler. (Bravo sesleri, alkışlar.) 
Şunu da arzedeyim ki biz, hepimiz, 
elimizde bulunan bir emaneti yerme 
geti mek ödevi altındayız. Benım bu 
sözlerim, bizim bağlı olduğumuz esas 
!ara kendini veren bir arkada~ ola
rak hergün elini sıktığım Besim Ata· 
layın şahsı hakkında hiç bir eksik 
~ey ifade etmez. Fakat hepimizin 
borcu ve buradaki vazifesi, şu veya 
bu sözlerle ana prensiplerden ~a~ınak 
mev:ı:uubahs olun~a sa~imi ifadeler
le birib'rimizi uvandırm"k ve VRnlıı; 

Yü-:Csek Sıl1at S uriisı 

- ~ 

yoldan doğru istikamete sevketmek-
tir. 

'il r. b'z burada tar'h'n 
k n 'i e 'nde o' ·ıyn1 te dlileri altın

dn nğrr vnz'yctlerc düşmüş ve h. yatın 
acılarını tatt l~tıın sonra di, ilcrck hen
dini l>ulmu ve ' z z, mi\nda,, par!nk bir 

ista-ııaı yokult•crunda hep ileriye doğ
ru hız almı~ yüce bir milletin vekili 
olarak vazife görüyoruz. Bütün ça-

lışmalarımızda hiç bir duygu ve dü
şitnceler esasın üstüne çıkmamalıdır. 
Ben bu asıl noktalarda arkadaşımın 

bana uyacağ-rru umarak kürsüyü ter· 
kedi yorum. ( Şindetli alkışlar.) 

DÜZELTfdE 
Dünkü sayımızdaki Kamutay görüş

melerinde, B. Besim Atalayın milli mu
sikimizin (Garb tekniği) üzerine armo

nize edilmesinin l.Jüyük bir milli ihtiya
cı karşıladığı hakkındaki sözleri ( Arab 
tekniği) olarak çıkmıştır. Özür diler, 
düzeltiriz. 

_, 

Yiiksel: sıhlı-t şurası bu seneki mayıs 

alelade i!:time1ını yapmak üzere pazarte

si gününclenberi sağlık ve sosyal yar

dım bakanı Dr. Hcfik Saydam'ın reisli. 
ği altında toplanma~· tadı.r 

İçtimaa, Prof. Dr. Rerik Güren, 

Prof. Dr. Gcner;ıl Besim ö.ner Akalın, 
Prof. Dr. Neşet Öme.rİrdelp, Prof. Dı. 
Akil Muhtar. Prof. Dr. Mazhar Osrtı"n 
Uz:man, Dr. Murat C:ankatan, Dr. Crne 
ral Mazlum Eavson, Dr. Cevdet Fuat, 

Bakanlık yönetkeri Dr. Hüsameddin 

Kural, Hıfzıssıhha işieri genel di.rek
tcrü Dr. Asrm Arar, İçtimai muavenet 
genel direktörü Dr. Faruk Ulug iştirak 
etmektedirler. 

Bu içtima r'-'znamesinde Adliyeden 
ve ınahkem.:1erden gönde.rilen ve tıp 
sanatı icrasmclan çıkan suçlara aid olan 
dört me"c'e ile memleketin sari ve s:ıl· 
gın has'...,, ık':1r 1 ' ·mımdan umumi tet .. 
ki~i 1 re!er daha bir kaç 
~ün '( .. am e lece' •ir. 



SAYFA:2 

l' arı - Sıyasal 

Sanksyonların 
ltalyayı barışa yanaştırmak için, 

Milletler cemiyeti, sanksyonları tat
bik etti. Nasıl?. 

30 eylfıl 1935 - Harb başlıyor. (1) 

7 Birinci teşrin - Milletler cemi
yeti konseyi, İtalya hükümetinin, ko
vunantrn 12 inci maddesini ihlal ede
rek harba sebebiyet vermiş olduğunu 

ittifakla beyan ediyor. 16 mcı madde 
sanksyonları otomatik bir surette me
ri kılıyor. 

9 Birinci teşrin - Milletler cemiye
ti meclisi, konseyin kararını gödşmek 
üzere toplanıyor. 

10 Birinci teşrin - İrtibat komitesi 
İtal::,:aya karşı tatbik edilecek müşterek 

hareketi tetkik ediyor. 

11 Birinci teşrin - Sanksyonların 
hazrrlanması için 17 ler komitesi {bu 
komite sonradan 18 ler komitesi olmuş~ 
tur.) teşekkül ediyor. 

14 Birinci teşrin - İrtibat komitesi 
İtalyaya karşı her türlü ikraz ve kredi
yi menediyor. 

19 Birinci teşrin - İtalyan ihraca
tına ambargo vazediliyor. 

18 İkinci teşrin - Sanksyonlarm 
tatbiki başlıyor. 

Görüliiyor ki, yalnız ekonomik 
mahiyette olan sanksyonlarm tat
bik edilebilmesi için bir buçuk aydan 
fazla bir zaman geçmiştir. 

Bundan sonra, İtalyanın barış 
şartlarım öğrenmeğe ve İtalya barı
şa yanaşmadığı takdirde petrol am
bargosunu kaymağa lüzum vardır. 
Bunun da safhaları şöyledir: 

6 Birinci kanun - Laval - Hoare 
planmm hazırlanması, 

9 Birinci kanun - Laval'in talebi 
üzerine petrol ambargosunun tetkiki 
başka bir zamana bırakılıyor. 

10 Birinci kar.un - Baldvin ağzı

nın kilidli oldu ğunu söylüyor 

12 Birinci kanun - Eden, her türlü 
kati tesviyenin, milletler cemiyeti ta
rafından kabul edilebilmesi lazım ol
duğunu söylüyor. 

18 Birinci kd.nun - Sir Samuel 
Hoare istifa ediyor. 

• 

19 Birinci kanun - Bald vin'in ağ
zındaki kilid açılıyor. On sekizler ko
mitesi sanksyonlarm tatb"kine nezaret 
etmek kararını veriyor. 

Barış yapılamamıştır. Petrol am
bargosundan haber yoktur. Ve, dik
kat edilecek olursa, görülecektir ki, 
bütün bu müddet zarfında, bütün 
sağ hükümetler, sağ partiler ve sağ 
muharrirler, sanksyonları sabote et
mektedir. Bu sabotaj hareketinin i
daresi sanki M. Lava1'e havale edil
miştir. 

Buna mukabil bütün sol hükü
metler, sol partiler ve sol muharrir
ler, sanksyonlarm şiddetlendirilme
sini ve petrol ambargosunun bir an 
evel teminini istemektedir. 

ltalya - habeş anlaşamamazlığı 
1934 sonunda başladığı halde, 1936 
yılına kadar, Milletler cemiyeti'nin 
barış aksyonu hiç bir netice verme: 
miştir. · 

1936 

Sonkanun - On üçler komitesi sulh 
müzakereleri için bir zemin arıyor. On 
sekizler komitesi müzakerelere mani 
olmamak için, toplanmaktan vaz geçi
yor. 

7 Şubat - Mütehassıslar, petrol 
hakkındaki raporlarım tanzim ediyor
lar. On sekizler komitesi, ambargonun 
tarihini tesbit etmek için, mart başlan

gıcında içtima etmek kararım veriyor. 
15 Şubat - Petrol hakkındaki rapor 

tamamlanmış bulunuyor. Hiç bir şeye 
karar verilmiyor. 

2 Mart - Eden, bütün diğer devlet
ler de aynı şekilde hareket ederlerse İn· 
giltere hükümetinin petrol ambargo~u
nu tatbik etmeye hazır bulunduğunu 

beyan ediyor. Kanaat, milletler cemi· 
yetinin canlılık gösterdiği merkezinde
dir. 

ltalya üzerinde bu petrol a\.nbar
gosu tehdidi nasıl tesir yapabilirdi ki. 
o tarihlerde, İtalyan orduları habeş 
mukavemetini kırmış, İtalyan .. ilal-.
larmm kullanmakta devam elt!J..lcri 
petrol, 1-Iabeşistanm bir türlü yağ
mayan yağmurlarını rnağlub etmiş 
ti. 

4 Mart - On sekizler komitesi hiç 
bir şeye karar vermeden toplantilarını 

(')Bu tarihleri N ews Chronicle ga-
7 ·· ->rretmistir. 

yokuşu ve • • • 
ınısı , 

talik ediyor. Petrol üzerine ambargo 
konulması yeniden tehire uğramış bu-
lunuyor. 

23 Nisan - Barış yapılamıyor. Yeni 
sanksyonlar tehir ediliyor, meselenin 
11 mayıs tarihinde yeniden tetkik o· 
lunmasma karar veriliyor. 

2 Mayıs - Necaşi firar etmiştir. 

Yani, sanksyonlarm önce konma
sı kararı, arkasmdan tatbiki kararı, 
arkasından kontrclu karan, arkasın
dan şiddetlendirilmesi kararı, s..ı~ zih
niyetteki resmi ve go.yri resmi kuv
vetler ve iı.sanlar ta~·ı:: fmdan si&tema
tik bir ı:.un .. tte sabote edildiği için, İ
talya, ho.heş seferini vaktinden önce 
ve tam bir zaferle neticelendirmiştir. 

Eğer M. Musolini, elde ettiği tam 
zafere rağmen, Laval - Hoare planını 
bir az daha genişletilmiş bir şekilde 
kabul edeceğini ilan etseydi, lngiltere 
ile Milletler cemiyeti'ni politika bakı
mından da fena bir vaziyete sokmuş 
olacaktı. 

Fakat o, böyle bir şeye yanaşma
dı ve oldubitti'yi ikinci Roma impa
ratorluğunun kurulduğunu ilan et
mekle tamamlanmış saydı. Sanks
yonlarm yokuşu çıkılmış, silahlar 
muvaffak olmuş, Etyopya fethedil
mişti. Şimdi artık, sanksyonların i
nişi başlayacak ve her şey, daha ko
laya inkılap edecekti. 

Fakat, 
Nasıl, reaksyoner ve emperyalist 

kuvvetler, Avrupanm her tarafında, 
tesirli sanksyonlarm konmasını sa
bote ettilerse. şimdi de, yani sanks
yonlarm inişi başlarken, yahud baş
laması lazım gelirken, bütün sol ve 
barışçı kuvv_tler, gene Avrupanm 
ve dünyanın her tarafında sanks
yonlarm kalkmasnu sabote etm ... :.~c
dirler. 

Snnksyonlarm konmasının sabo
te edilmesi, sanksyonlarm muayyen 
bir had dahilinde konmasına mani o
lamamış fakat İtalyanın askeri aks
yonunu kolaylaştırmıştır. 

Sanksyon1arm kaldmlmasmm sa
bote edilmesi de, gerçi kalkmalarına 
mani olamıyacaktır fakat, Milletler 
cemiyetinin politik aksyonunu ko
laylaştıracaktır. 

Burhan BELGE 

Kısa 1''.lemlel{et 
H aberleri 

Ödemişte Hk kur~un günii 
k utlanacak 

31 mayıs pazar günü Ödemişin ilk 
ku.rşun bayramıdır. İlk kurşun toprak
larımızın işgalinden bir müddet sonra , 
Ödemişin kahraman çocuklarının düş· 
mana ilk silah çevirdikleri yer ve tarih
tir. Hadise Hacr İlyas mevkiinde ol

muştur. 

Ödemiş Halkevi bu büyük günü da
ha esaslı ve ta!'.ıdığı yüksek manaya 
uygun bir şekilde yaşatmak için büyük 
bir tertibat almıştır. 

Karaman iyi suya kavuşuyor 
Ka.ramanda son günlerde bir çok ye

ni binalar yapılmıştır. Belediye yeniden 
güzel bir park yaptırmaktadır. Bu su
retle Karamanda iki park yapılmış olu
yor. 

Karamanın çok kireçli olan suyunun 
temizlenmesi için de büyük bir gayret 
sarfedilmektcdi.r. Yapılan tetkikler ne
ticesinde asıl büyük menbaa çok kireçli 
diğer bir kaynağın karştığı görül
müştür. Bu suyun seyri değiştirileırek 

Karaman temiz ve saf bir suya kavuş

muş olacaktır. 

İzmit vilayet büdcesi 
İzmit, 27 (A.A.) - Meclis umumi 

1936 büdcesini yaparak çalışmasını bi
tirmiştir. Bugün daimi encümen üyele
rini seçmiştir. İlimizin 1936 va.ridat, 
masraf büdcesi 813.400 lira olarak tes
bit edilmiştir. Bunun 160.923 lirası mu
hasebi hususiye birinci kısım 96. 771 

lirası muhtelif, 14.061 lirası ziraat, 
6.658 lirası baytar, 43.187 lirası sıhhat, 

293.121 lirası kültür, 175.691 lirası na
fia fevkalade ve 22988 lirasını da adi 
nafıa işlerine ayırmıştır. 

B u akşam encümen üyeleri tarafın
dan arkadaşlarına 50 kişilik bir a}'l'ılık 
şöleni verilmiştir. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Şark Demiryolları 
Umumi heyeti toplanacak 

İstanbul 27 - Şark demiryolları u
mumi heyeti cumartesi günü toplanacak 
ve ~irket idare meclisinin geçen ay Pa
riste verdiği satış kararına aid formali
teyi tamamlayacaktır. 

Alman el sanatları sergisi 
İstanbul 27 - Ankarada açılmış o. 

lan alman el saantları ve tezyin sergisi 
cumartesi günü güzel sanatlar akademi. 
sinde açılacaktır. 

Bulgar mimar ve 
ınühendisleri 

İstanbul 27 - Bulgar mimar ve mü
hendislerinden 100 kişilik bir grup bu
günlerde İstanbulu ziyarete gelecektir. 

Balkan anlasması 
' Ekonomi konseyi deniz 

komisyonunun 
çalışın al arı 

İstanbul 27 - Balkan anlaşması e
konomi konseyi deniz teknik komisyonu 
dün ticaret odasında çalışmalarına baş
ladı ve biri öğleden evvel olmak üzere 
iki toplantı yaptr. Komisyonun bu çalış
ması dört heş gün kadar sürecek ve 
türk heyeti yarın Perapalasta misafir 
delegeler şerefine bir zivafet verecektir. 
Delegeler pazar günü de Yalovaya gi. 

dece klerdir. 

Muallimlerimiz 
Almanyaya çağrıldİ 
İstanbul 27 - Alman muallimler bir. 

liği türk mııallimlerini temmuz içinde 
Almanyaya davet etmiştir. Avusturya ve 
macar muallimler birlikleri bu seyahatte 
türk muallimlerinin Peşte ve Viyanacla 
Avusturya ve macar muallimlerinin mi
safirleri olarak kalmalarım istemişlerdir. 
Seyahat işleriyle İstanbulda alman mek

tebi uğraşacaktır. 

Vitrinlerden alınan 
resimler 

İstanbul 27 - İstanbul belediyesi 
vitrinlerde teşhir edilen bütün eşyanın be
her metresinden alacağı 50 • 80 kuruş 
arasındaki resmin tahsilini yüzde 44 

tahsil masrafı kendilerine aid olmak ü
zere bir grupa ihale etmiştir. 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayımı ve Ajans haberleri 
19.30 Doktor konuşuyo.r 
19.50 Pliik yayımı 
20.10 Karpiç lokantasından nakil 

20.30 A jans haberleri 
20.40 Karpiç §.ehir lokantasından nakil 

İstanbul radyosu 
18- Dans musikisi (plak) 

19 - Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
19.30 Sıhhi konferans: Profesör Dr. 

Fahrettin Kerim ta.rafından. 
20- Halk musikisi: Sivaslı Veysel 

ve İbrahim tarafından. 
20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir 

r·········.. R. Pe1-•er'in ···········: 

i inkılah Dersleri ~ 
~:· Ankara ve lstanbul Oniversi- i 

telerinde R. Peker'in verdiği inkı· i 
i Iab derslerinde tutulan talebe ~ : . ! notları, gözden geçirildikten son- : 
! r a , ULUS Basunevince kita p ha- E 
~ linde basılmıştır. 124 sayfa tutan i 

1 

i eser, yalnız basm a masrafı k ar - ! 
i şılığı olarak h er yerde ON KURU· i 
~ .. ~~ .. ~~!~!!~~~!~· ........................... ! 

ATATURK 
Lord Jorj Loydı 

k.abul etti 
let:ınbul, (Telefonla) - Seya

hat suretiyle şehrimize gelmiş o
lan eski mısır f ev kala de komiseri 
ve Lordlar kamarası azasından 
Lord Jorj Loyd bu sabah Cumur
reisimizin lstanbulda bulunması 
münasebetiyle Dolmahahçe Sara
yına giderek hususi deftere yazıl
mış ve öğleden sonra Atatürk ta
raf mdan kabul edilmiştir. ·----

Dı~ Bal~anımız 
'!l 

geliyor 
Ltanhul, (Telefonla) - Dış iş

leri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü 
Aras, bu alqamki ekspresle Anka
raya hareket etmiştir. 

Bir sıgara k.ağıdı ve 
çakma {tası i.ac.. e .... ı:ı 

' > 

•ak.alandı , J 

Kayserili Şükrü inhisar memurları ve 
polisler arasrnda 

Ankara inhisarlar baş müdürlüğü 

takibat bürosu ve polis ikinci şubesi, hü
kümet merkezimize kadar gelerek kaçak
cıhk etmeğe cüret eden bir şahsı takib 
ederek yakalamışlardır. 

Yakalanan kaçakcı, kayserili Battal 

oğullarından 316 doğumlu Mustafa oğ

lu Şükrü adında askerlikten firarından 

dolayı 3.5 yıl hapse mah kum olmuş 

ve aftan istifade etmiş bir sabıkalıdır. 
Cumartesi günü otobüsle Kayseriden 
gelmiş ve elli kuru~ ot obüs ücretini bile 

verememiş iken iki gün sonra şoförü bu. 
}arak borcunu ödemi~tir. Sırasiyle Kır. 
şehir, Safran ve Çukurhanda birer gece 

kalan Şükrü, dün, bir torba içinde 1400 
çakmak taşı, 51 defterde 3672 varak ars
lan markalı sigara kağıdını Atpazarın
da Çukurhanda bir şahsa satmak üze
re götürüp teslim ederken yakalanmış
tır. 

Şükrü ifadesinde çakmakları ve siga· 

ra kağıdlarını İslahiye taraflarından ge. 

tirdiğini söylemiştir. Kaçakcıyı inhisarlar 

baş müdürlüğü takibat amiri B. Kadri 

ve polis ikinci şube memurlanndan B. 

Osman yakalamışlardır. Evrakı tanzim 
edilmetke olan kaçakcı ihtisas mahke. 
mesine verilecektir. 

POTJSTE: 

Kaptıka~tı hir çocuğa ~arptı 
Demirfrrka mahallesinde oturan un 

fabrikası sahibi Recebe aid 1083 numa. 

ralı kaptıkaçtı arabasını idare eden Nu

ri evinin önünde oynamakta olan altı 

yaşlarında İsmaile çarparak diz kapak

larından vesol om uzundan yaralanrnsı· 

na sebebiyet verdiğinden yakalanarak ad

li_yeye verilmiştir. 
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llavatehlikesine 
l\.ars ı 

' 
Kadınlarımızda harekett. 

geçtiler 
Türk hava kurumu Ankara şubesin

de dün şehrimizin tanınmış Bayanları 

toplanmışlar ve hava tehlikesi karşısın
da kadınlarımızın da kendilerine düşen 
vazifenin tam bir hassasiyetle yerine ge
tirilmesi için bir teşekkül halinde çalış
mayı kararlaştırmışlardır. Bütün mem
leket için örnek bir hareket olmak de
ğerini taşıyan bu teşebbüsün başarı ile 

neticelenmesini dileriz. 

Dil~ KÖSESİ 

Bu sütunda her gün. gazete ve 
mecmualarrmızda gözümiı.ıe i l işen 

üslub, dil, gramer, ve sentaks hata· 
larını işaret eden bir yazı bulacaksı
nız. Maksadımız türk diline hizmet 
etmek ve onun gliezlliğini korumak 
olduğundan gazete ve muharrir ismi 
zikretmedn alarak tenkid edeceğimiz 
satırlar için, arkadaşlarımızın bize 
gücenmiyeceklerinden, ve hatta, bu 
çalışmalarımızı memnuniyetle karsı· 
lryacaklarından eminiz. 

Bir Anadolu gazetesinin, kendi 
şehrindeki lisede yaptığı anketi an~ 

latan bir yazı. Muharrir, sanki, neşe· 
ye bir destan kaleme almak istemiş 
ve bunu yaparken o kadar /ıeyecanla· 
narak itidalini kaybetmiş ki bazı sa· 
tırlarını okurken hakikaten neşelen· 

mekten kendimizi alamıyoruz;. Mese· 
la şu cümleye bakınız: ''Medeni ale· 
min değişik sahalarında vazife alma· 
ya namzed bir insanın her şeyden ön· 
ce feda etmek mecburiyetinde kala· 
cağı en mukaddes varlık neşesidfr .. , 

Neşenin ''en mukaddes varlık'' vas· 
ima layık görülmesi divan şiiri mii· 
baliiğacılığının şaheser bir Örneği gi· 
bi göründü bize. Şu halde namus, şe· 
ref, zeka, fazilet gibi meziyetleri va· 
sıllandırmak için hangi tabirleri kul· 
lanacağımızı şaşıracağız. Sonra dik· 
kat ediniz ki neşesini kaybeden vazi• 
fe alan değil, vazife almaya namzed 

insandır. H albuki, muharririn bunrl 
kac;tetmiş olmasına imkan yoktur. Bıt 
"namzed'' kelimesi de, dikkat&izlik 
eseri olarak, oraya sıkışıvermiş. Me· 
d eni bir rJazİfe alan insanın neden ne• 
şesini feda etmek mecbuı·iyetinde ka• 
lacağını sormıyoruz. Bu takdirde. J il 
değil, fikir bakımından münakaşaya 
girmiş olacağız. 

Okumaya devam edelim: 

''Makinalaşan h ayat kendi elemarı· 

larrnın neşesini aşıracak vesileler ica· 
diyle meşgul oluyor, acı, ıstrrab, işsi:t• 

lik ve hayat zaruretleri içinde en bii: 
yük noksan neşe olduğuna göre, re 
jim talebeye bunu bol vermeye çalı· 
şıyor''. 

"Makinalaşan hayatın kendi ek 
manları" ne demek tir? Bu elemanlar• 
la k astedilen makina mıdır, insan mtı 
belli olmıyor. Ya ''neşe aşıran vesile''• 
y e ne dersiniz? Vesile bir şeyi J•aP" 
maz, bir §f!Yi yapmak için vasıta ola· 
rak kullanılır. Acı ve ıstırab içindt 

en büyük noksanın neşe oluşa da ay· 
rıca tuhaf. lstırab içinde neşe esaseft 
mevcud olamaz ki bir noksan teıkil 
etsin. Neşeyi yaratmak için evvela ıs· 
tırabı yok etmek lcizun değil midir? 

Aynı yazıda bir cümle şöyle başlı· 
yor: ''Bugün herhangi bir mektebi 
adımımızı attığımız .zaman hep•indefl 

Önce kufaklarımızı ısındıran vası f'' 
vasıl kelimesinin ciimfedeki yersi1 

1 

kullanılışından başka ''ısındırmalı 
fiili üzerinde duracağız. lsırulJrmtılt• 
burada sıcaklık vermek manasırı" 

Jt' 
kullanılmış ki yanlıştır, ısıtmak 

mek lcizımdı. Çünkü ısındırmak, s#lf'' 
pati, muhabbet ilham etmek manası' 
nadır. "Kiiçüğü kolayca kendine ııttl' 
dırdı'' gibi. 

Sonra " hepsinden önce,, derlıt~ 
" hepai,, nden ne kcutediliyor?. Brı"11 

da bilmiyoruz. 
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Filistinde kanlı hidiseler 
devam 

Kahire, 27 (A.A.) - Bu akşam ye· 
Diden Filistine aske.r gönderilecektir 

*** Londra, 27 (A.A.) - Kudüsten bil-
dirildiğine göre, bir çok tayyare Nab
lus Üzerlerinde uçarak silahlı arab çe· 

telerini armıştır. 
"Evining Standart" Gazete~inin 

yazdıgına göre. bir kaç a.rab çetesı ~s
kerı kampa hücum etmiş ve bir devrıye 
'koluna ateş açmıştır. Mitralyözlerle 
tniıc hhez in iliz polisi yahudi tarlala
rına girmek ıstiyen ıiç arab ~ob~nını 
Yakalamıştır. İki yüz elli kişihk bır a
rab çetesi kısa mesafeden polis kuvve· 
tine ntcş açmış ve bunlar çok az ol~uk
larından takviye almak üzere Heşo uze
rine çctilmictır. Ar blar da yaralıları· 
nı toplıyar"k cc,nlmislerdir. 

Kudus, 27 (A A.) - İngiliz askerle~ 
ri, dun Beithalfa vadisinde bir yahudı 
kasabasına hucum eden silahlı halk il· 

. zerine ateş açmıştı.r. Filistinin şimalin
de tecavüzleri gittikçe artan silahlı ~
telere tesadüf edilmektedir. Münferıd 
taarruzlar git gide sıklaşmakta ve ek~
riya umumi arbcd.ler vukuuna ı;ebebı
Yet vermektedir. 

Hayfa ile kahire a.rasında telefon 
hattı, dün öglcden beri bozulmu~tu_r. 
Çünkü tahribçiler, telefon tellerinı bır 
Çok noktalarda kesmişlerdir. 

fı'iıistin hadiseleri ve 
alman gazeteleri 

Bellin, 27 (A.A.) - Korrespondans 
di. lomatik politik gazetesi. Filistin 
hadiseleri hakkında şu satırları yuı • 
Yor: 

. llrenner lıud1ıdun· 
d~ki askeri tedbirler 

Roma, 27 (A.A.) _ Roma askeri 
hla'ıfilleri, Brcnneı 1 ududunda alınmış 
olan t dbirlcr!n öyJ f vkalade bir ma
~iyette olm?<lı • rnı beyan etmektedir. 

u ..,. nt"'k;vta lı·ıh n:ın asker mevcudu, 
h" ·-ıç bir zam n e' siltilmemiştir. Dıger 
ta ' • · · r tan, burada ötedenberi faşıst mı-
lis" b , · ba kan -ın yordu Ancak partı Ş 

lıgı bitt';n faşistlere milise iltihak et • 
rnek emrini verdigi zamandanberi bu 
rni}i .. · "k ._..,,. 

" 1n mı <l:ırı artmıştır. Bu aı .,.,.._, 
Yalnız Avusturya hududunda değil hal-
Yanın he ta f d .. ··1 .. tur·· r ra ın a goru muş · 

LnncJranın Jıava hiicumlarnıa 
kar~ı nıiiclafaası için ahnan 

ı.,..fbirlt>r 

L<>ndra, 2 7 ( A.A.) _ Londranın 

tnuhtelif belcdiy~ meclisleri, Londra. 
nın hava hücumlarma karfl müdafaası 
tedbirleri ve kara ordusuna asker kaydı 
::opagandasiyle m~gul olmaktadır. Fa· 
,_ t ekseri} et işçi partisinde olan mınta· 
a;;alardak· b , . . . k • ma· h" 1 e dıye mccbslen as ~n 

'Yette hiç Lir te-lbire müzaharet etme· 
;:~e karar vermişlerdir. Londra ve mül. 

1 
atı bcledive meclislerinin sosyalist 

o an . • 
1 rnaarıf ko:nitcsi 9 haziranda yapı-
ac:a tc ,_ ._ 

l as ... cri te 7 ahürata resmi mekteu-
crdcn " · 'L 
ın . Yüz talebenin de iştirak ettın 

esı hakkındaki teklifi reddetmiştir. 

kısa Dı~ Haberlt>r 
rn *. :rag - Finans bakanı mebuslar 

ecJısın d lA Yih e ahili bir istikraz kanunu a-
dudası verın"stir. İstikraz mikdarı hu· 
cek •uz olacak ve bu suretle elde edile· 

Para orduya sarfedilecektir. 

b" * Budapesto- - Parlamentoda Har· 
ıye hüd · .... b cesı konuşulurken butun me· 
Uslar bu .. . 

hah . gunkü vaziyetin tehlikesınden 
sctmı•'er h . 1" ~. 1 h' de , .. 
1 

:ıo• ve ukuk eşıt ıgı e ın 
oz er .. 

soyJemi lerdir. * Ber}' c . ın - Almanyada bulunan Ma· 
arıstan k'"l .. ıra u tur bakanı her iki memleket 
•ınd · trıatb a •ınema filmleri mübadelesi ile 

da Uat, tiyatro ve radyo itleri hakkın• 
y:ı'ltr~, ..... .. . 1 

illa 
1 

·- 0ruşmelerde tam bır an aş-
e de etmiştir. * lieu1 ( tikaı 1 Almanya) - Bir boya fab-

tiı..- 11\da çıkan yangın neticesi bu fab
'« Ye b 

l'ilcaıı 1 anında bulunan bir kiğıd fab-
tarnaınen yanmı,tır. 

ecııyor 
'' Balfur beyannamesiyle kendile

rine yurd olarak Filistin gösterilmif 
olan yahudilerin yazılı hukuku arabla· 
rın milll müdafaa haklariyle doğrudan 
doğruya taaruz demektir. 

Yahudilerin Balfur beyannamesini 
hatırlatmakta hakları vardır. Fakat bu 
bal, arablarrn bu hakkı kendi hakları • 
nın ihlali şeklinde telakki etmelerine 
hiç bir surette mani değildir. 

Arablarla yahudiler arasındaki ihti
laf Filistin hudutlarını çok aşmakta • 
dır. Yakın doğu arabları Filistindeki 
kardeşlerine bütün teveccühleriyle ma
nevi ve ruhi müzaherette bulunuyorlar. 
Buna mukabil, yabudiler de Avrupada 
ve Amerikadaki yahudi mahfillerinin 
çok mühim ve bilhassa maddi yardım • 
larına mazhar olmaktadır. İngiltere bil• 
kümeti, bu iki cephe arasında çok he
ves edilecek ve basit bir durumda de • 

ğildir. 

İngiltere, ananevi hakların çarpış· 
tığı bir anlaşmazlıkta bitaraf hakem ha
linde kalmak mesuliyetindedir . 

Berliner Börsen Çaytung gazetesi 

şu satırları yazıyor; 

" Filistindeki anlaşmazlığı her han· 
gi yabancı bir nüfuzun alevlemiş olma-

sı mümkündür. Fakat henüz hikiııı o. 
lan nokta, arab isyanının tamamen mil. 
1i mahiyetidir. Hadiselerin Şaındaki 

franaız • arab mücadelesi ve Habefia • 
tanda italyan barbı ile olan münuebe
ri çok açık görülebilir. 

Devrimizin bütün büyük hareketle
rinin kaynağı daima umumi barbtır. Ga
libler, memleketleri ve ulusları arala • 
rmda taksim etmitlerdir. Bunun 

neticesi olarak, barıt ve huzuru bo.zan 
ihtilatların önüne geçmek mümkün ola· 

mazdı. 

.Belçikada 
Ayan meclisi seçimi 

Brüksel, 27 (A.A.) - Ayan meclisi 
için yapılmış olan seçimlerin kati ne-

ticeleri: 
Katolikler 34 8 Kayıb 
Liberalle.:- ı ı değipemiştir., 
Sosyalistler 39 değişmemittir, 
Flaman nasyonalistler S 4 kazanç, 
Rcx partisi 8 8 kazanç, 
Komı.inistler 4 4 kaaznç. 
Ayan azasının 44'il 7 temmuzda in

tibah edilecek ve 32 si de arkadaşları 
tarafından seçilecektir. 

Belçika seçimlerinden 
sonra 

Brüksel, 27 (A.A.) - ~eksiatlerin 
ve bilhassa flamanların aeçimde kazan. 
dıkları muvaffakiyet burada derin bir 
intiba basıl etmigtir. Şimdiye kadar 
senatoda yalnız bir azası bulunan fla
man milli blokunun, 15 gün içinde ya
pılacak olan senato seçiminde birçok 
azalık elde etmeıi ihtimali çok kuvvet-

lidir. 

Adisahabadaki Taymis 
muhabiri meselesi 

Londra, 27 (A.A.) - Avam kama -
rasında bir suale cevab veren Lord 
Kranborn Romadalri İngiliz büyük el
çisinin italyan hükümetinden Taymia
in Adisababa muhabiri B. Steerin Ha
beşiıtandan dışarı çıkarılması sebeble • 
rini sormaya memur edildiğini bildir-

miştir. 
Lord l{.ranborn aynı .zamanda kay-

bolduğu söylenen diplomatik çantanın 
Cibutiye vasıl olduğunu da beyan eyle· 

mittir. 

1talyaya satılacak hurda 
demir yasağı 

Londra, 27 (A.A.) - Sökülecek va
purun ltalyaya satılması meselesi hak
kında ticaret bakanı Runciman, timal 
mebusları grupuna gönderdiği bir mek-

tubta diyor ki: 
.. Milletler cemiyeti zecri tedbirler 

komisyonunun kararına göre, balyaya 

h rda demir satmak yuaktn'· Palrat aey-
u • . 

rüsefer edebilecek bir halde bulunan bir 
vapur hurda demir delildir ve bu yua. 
tın buna tuınulU yoktur. ltalyaya vapur 

utılabllir. Ancak banan bedeli pqin °· 
latalc tediye ediJmeel tarttn'·" 
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HABERLE 
Bay Bekin Belgr ad seyahatinden 

naksadı nedir ? 
B. Leon Blumun bir 

makalesi 
Paris, 27 (A.A.) - Leon Blum, Po. 

piller gazetesinde yazdığı bir makalede 
tctkil edeceği hükümetin kimlerden te
ıekkül edeceği hakkında ne için sıkı bit 
ketumiyet muhafaza ettiğini anlatmakU. 
bu hususta devamlı surette ortaya çı

kan şayiaları şiddetle tenkid eylemekte
dir .Blum, henüz resmi hiç bir işle tav
zif edilmemiş olduğunu ve hükümet re· 
isi imiş gibi hareket edemiyeceğini ha· 
tırlatmaktadır. 

QUEEN MARY'NİN 

ilk yolculuğu 
Londra, 27 (A.A.) - "Gueen Mary" 

adındaki 81,000 tonluk İngiliz yolcu va
puru bugün öğleden sonraki ilk Nev
york seyahatını yapmak üzere Southam· 

Belgradda milli sinema binası pton'dan hareket edecektir. Vapurda 
3000yolcu vardır. 

Belgrad, 27 (A.A.) - B. ve Mad~ l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Beck, saat 9 da buraya gelmişler ve bir 

çok zevat tarafından karşılanmı§:lardır. Avusturyada 
B. Beck saat 11 de B. Stoyadinoviç ile nazi faaliyeti 
görüpnüştür. 

Varşova, 27 (A.A.) - Polonya dıt 
bakanı Bek'in Belpd seyahati matbu· 
atta uzun uzadıya mevzuubahs olmakta
dır. Bütün gazeteler Polonya ile Yugoa
lavya arasındaki kültür, ırk ve menfaat 
birliği ve sulha bağlılık rabıtalarını ebe
miyetle kaydetmekte ve bu seyehata sırf 
bir nezaket :ziyareti mahiyeti atfetme· 
nin yanh1 olacağmda ittifak göıter· 
mektedir. 

Gazeta Polska diyor ki: 

,'Vartova ile Brüksel arasmdalri zi. 
yaret teatisinden sonra Belgrad seyaha· 

ti gelmiştir. Bu üç bük'.imet merkezi 

başka baş.ka memleketlerde bulunmak 

suretile aralarında tarihi müşabehetler 

ve alikaJar, menfaat ve ideal birHJderi 
vardır. 

Varşova, 27 (A.A.) - B. Bekin Bel
grad seyahati münasebetiyle m5talaa
sını söyliyen Vartova sıyaaal mahfille
rinde bakim olan düşünce tudur: 

Lehistan ile Yugoslavya arasında 

biç bir ihtilif yoktur. 
Gazetelerin çoğu, iki memleket ara • 

ıındaki menfaat birliğini hatırlatmak
tadırlar. Bazı gazete makalelerinde B. 
Bek'in Belgrad ıeyahatinden mabad, 
Lehistanın küçük itilafı yıkmak için 

sarfetmekte elduğu gayretlerin yeni 

bir tezahürü olduğu suretinde romen 
gazetelerinde görülmüf olan iddialar 
protesto edilmektedir; 

*** 
Vartova. 27 (A.A.) - Polonya dıt 

itleri bakanı B. Bekinebugün Belgradı 
ziyaretinden bahseden gazeteler p 0 • 

lonya ile Yugoelavya arasındaki dost 
münasebetlerinin bir kaç sencdenberi 
gittikçe daha iyi bir tarzda inkifaf et • 
mekte olduğunu tebarüz etitrmektcdir
ler. 

Ekspreu Poranny diyor ki: 
" Bu ziyaret milletlerarasında yeni 

itbirliği yollan artmakta olduğu siya. 

set bakımından çok mühim bir zaman
da vukua gelmektedir. 

Kurijer Ozerwony ise şu fikirde • 
dir. Bugün Avrupa siyasetinde görü • 
len buhran, yeni, mühim mesleeler or • 
taya atmıştır. İki memleket dış i'leri 
bakanlarının bunları müzakere etmele • 
ri çok faydalı olacaktr. 

Maly Dzennik iıe, Belgraddaki ko
nuşmalarda Yugoslavya ile küçük an • 
tantrn diğer devletler arasındaki fikir 
ayrılıklarının bahis konusu edilmiye • 
ceğini kaydeylemektedir. 

lngilterede 

Günün en mühim iki meselesi 
Londra, 27 (A.A.) - Bugün bütün 

ingiliz milletinin nazarı dikkati iki 
hadiseye dofnı çevrilmittir. 

Queen Kaey'nin hareketi ve Derby 

1arlfları. 

Hücum kıtaları yeniden kuruldu 
Viyana, 27 (A.A.) - Nazilerin A· 

vulturya'nm her tarafında yeniden fa
aliyete girifmiı oldukları haber verili. 
yor. Öğrenildiğine göre kanunıuz olan 
bu faaliyete Berlin'den gelen talimat U. 
zerine girifilmittir. Yukan Avusturya'· 
da Gaaau'da vatan severler grupu· 
nun yapmıı olduğu bir mitingde bir çok 
nazilcr, Avuıturya'nm Almanyaya ilha· 
lanı iatiyen kendi hatiblerini ıiddetle al· 
kıtlamıtlardır. 

Siyaat mahfiller, nazilerin yakında 

Anachluss için bir plebisit yaptımıağa 

arzu etmekte olduklarmı beyan etmekte
dir. 

Haymşutz'larm 

toplantısı 
Viyana, 27 (A.A.) - Dün Starhem

berg'in reisliği altında toplanmış olan 
Haymşutz'un mıntakavi servisleri kon• 
feransında bu teşekkülün erkinı harbi· 
yesi merkezinin Linz'e nakledilmesine 
karar verilmittir. 

Konferansın sonunda netrolunan bir 
tebliğde batkumandanm yani B. Star
hemberg'in Viyanada kalacağı beyan 

edilmekte iee de Haymvere'ler mahfil· 
leri, Haymatıutz'un esaslı organlarmın 
hakikatte Linz'e nakledileceğini söyle
mektedirler. 

Bu nakil iıi, bu teıekkülün yükaek 
idaresinde eyaletlerin ve bilhuaa yulra
rı Avuıturya'nm lehine olmak üzere 
bir muvazene vUcu<b getirmek demek
tir. Yukarı Avusturya'da HaYmatfutz'un 
en ziyade cidalci olan unsurları bulun
maktadır. 

HaYID§utz'un tebliğinde bu te 
şekkül reislerinin gayeleri uğrunda 

mücadeleye devam etmek hususundaki 
sarsılmaz azimlerinden ve onların B. 
Starhemberg'e olan kayid ve §8rt11s 
sadakatlerinden bahsedilmektedir. 

*** Viyana, 27 (A.A.) - Avusturyada-
ki nazi hücum kıtalarını yeniden teşkil 
ve tensik etmeğe tetebbüs eylemiı ol
makla itham edilen 18 naziye aid dava
nın ikinci gününde bütün suçlular, hO
ldimetle dostane bir anlapna vücude ge
tirmek arzusunda olduklarını ve kanun· 
suz olan nazi hücum kıtalarının yeni
den tctkiline katiyen teşebbüs etmedik 
lerini aöy1emiflerdir. 

N egüs Londraya gidiyor 

Kaptovn kruvazöründe kendisini 
götürecek vapuru bekliyor 

Cebelüttarık,27 (A.A.) - Neçafl· l kendiaini İngiltereye götürec k la 
ni bu da ika .. e o n va-

~· 
1 

ra ~ ~tinın r~smt bir mabi· purun gelmesini bekliyerck Kaptavon 
ye ı .o mıyacagı eyan edılmektedir. Ha· kruvazöründe blaca\ı:tır. CebelUttanlr 
bet ımparatoru, bura otelterinden birin· valisi cuma günü habeı imparat 
d b. k d k" ona ve e ır aç o ı ıralamıştır. Fakat "Or- maiyeti ilerigelenleri -rcfine b'" ük" b' 
f d" l' . ~- uy ır 
or v;ıpuru ge ıncıye kadar "Kapt· ziyafet verecektir. 

ovn" gemisinde kalacağı tahmin edil-
mektedir. Yeni bir kıra) 

Neçaşinin pazar günü Londara'ya 
hareket edcce-i •üphesizdir C'"belütta
nkta bir çok polis memurları ile gaze· 
teciler, gelmişi rdir. 

Londra, 27 (A.~.) - C b•lüttar k
tan bildidl<l · 1e öre, habeş imparatoru 

. 

Londra, 27 (A.A.) - Garbi Habe. 
fistandan Harturna gelen haberlere göre, 
Galla ıeflerinden birisi, Gore'nin timali 

, garbisindeki Seilo şehrinde kırat ilan o-

l lunmuıtur. Bu şef, Negüs'ün askerlerin
den üç ita beş bin kitilik bir kuv'IJ' 
toplamış bulunmaktadır. 

Negllsi! götürecek l K 
o an aptovn zırlı lısı ve Cebelittarıitaa bir ~arilnİf 
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Kamutay büdce konuşmalaiına dün de· devam etti 
(Başı ı. inci sayfada) 

rını ferşiyatla geçireceğiz. 38 senesi -
nin son aylarında ve 39 senesi yazına 

girdiğimiz vakit Erzııruma girnıi:ı bu -
lunacağız. Bu t !d şimendifer va
ziyetimiz budur. 

Antal)a - Burtlur hattı 
Diğer taraftan Anta~ya'ya yap ımak

ta olan hattımızın burdura kadar in -
şasının devam etmekte olduğunu bili -
yorsunuz. Dün aldığrm1z bir telı;rafta 
Burdura Lokomotifin girdiği bildir.iL 
n.ektedir. Burdura 26 kilometrelik bir 
kısım kalmıştı, bitirilmiştir. Yakında 

ıesmi küşadını yapacağız. Antaly3ya ka. 
dar olan kısım için fevkalade tahsisat 
verilmek suretiyle inşasına devam ede

ceğiz, mutlak surette devam edilecek -
tir. Bunu resmen bu kürsüden hükü. 
met namına söyliyebilirim. Bazı kafası 
dar insanların, acaba burada kalacak 
mı gibi d:.işüncelerini işitiyoruz. Böy -
le bir şey yoktur. Tabiatiyle devam ede
cektir. (Bravo sesleri.) 

Yapılacak yeni hatlar ve Jimanlar 
Diyarbekirden, Elazizden şarka doğ· 

nı ve cenuba doğru giden hatlarımızın 
yapılmasında devam edeceğiz. Bir ar
kadaşım geçen gün şimendiferlerin 

memleket için hayırlı olduğundan bah
settiler. Şimendiferler ma/Umuali -
nız yiikselmek azminde olan bir 
milletin ilk vazifesi olarak yapacağı 

şeylerdir. Onun için memleketin hudut
larına kadar olan şimendifer ihtiyacını 
tatmin etmek hükümetin esas vazifele
rinden biridir. Onun için yapılan iş faz
la deği!dir. Bu esas vazifesi sırasında 
yapılması mübrem olan şeylerdir. Di
yarbekirden, Elazizden öte tarafa yap
mak istediğimiz hatlar için, iki İsveç 

grupunun müracaati vardır. Bunlarla 
hali müzakeredeyiz. Topyekun olarak 
Diyarbekirden cenub hududlarına ka
dar bu istikamette aynı hatla bir nok
tadan ayrılmak üzere diğeri Elaziz, 
Palo, Çapakcur, Mus istikametinde ol

mak üzere iki hat, aynı zamanda Zon
guldaktan Ereğliye kadar olan kısım 
Ereğli limaniyle, Trabzon limanları ve 
ılalga kıranları yapmak üzere hali mü

zakeredeyiz. Miizakereler oldukça in· 
kişaf etmektedir. Ümid ediyoruz ki, ya 

bu suretle veyahut diğer suretle müb -
rem olduğu nisbette bu hatları inşa et
meye ve limanları da yapmaya devam e
deceğiz. Bunun için büclcemizde ayrıca 
bir para görmezsiniz. Fakat herhalde 
bu, devam edilecek bir iştir. 

Köprii inşası 
1935 senesinde 21 köprü ihale ettik. 

Kargir ve demir köprü olmak üzere. Bu 
sene de bu inşaata devam ede<;ek şekil. 
de büdcemizde tahsisat göreceksiniz. 

Bu köprüleri sırasiyle okumak iste. 
rim. 

Samsun - Bafra köprüsü, biliyorsu
nuz ki bu ötedenberi mühimdir. Fakat 
yapılamıyordu. Bunu yapıyoruz. Bu, 
250 metre tfilünde memleketin en mü
him köprülerinden birisi olacaktır. Ayak
lan çıkmıştır. 1.nşasına devam edilmek
tedir. 

Sakarya köprüsü, Kocaeli vilayetinde
dir, buna da devam edeceğiz. Üç ayaklı, 
gözü 35 metre tlılündedir. Bafra köprü. 
sü yedi ayaklı 250 metre tfılünde, her 
gözü 35 metreliktir. 

Etazizde Keban köprüsü, bu Fırat ü
zerindedir. Sanat itibariyle yapmakta ol
duğumuz köprülerin en ehemiyetlisidir. 
Bu köprü 62.5 metre tCılündedir. Sahilin 
iki tarafına konacaktır. 

Malatyada Manikan, Krrklarelinde 
İğneci, Ankarada Ovaçayı, Kocaelinde 
Yalakclere, Boluda Afatlar, Malatyada 
Ilıç ve Kemah, Ankarada Çubuk, To
katta Fazlı, Bursada Hasanpaşa, Tekir
dağda Ergene, Buraada Karadere ve 
Hanifdere, Gaziantebde Aferin, Balıke. 
sirde Karadere Babkesirde Yayaköy, E. 
dirnede Sazlıderc, Balıkeairde Karmca
dere kCSprUleri yapılmaktadır. 

Bunların intaatına da devam edece-

fiz. 

Yapılacak şose]er 
Şose yolu in§8.ıı: 935 senesinde 

2.380.000 lira bedetlt ihale yapılmıgtır. 
Bunun 1.230.000 liruı 935 bildcesinden 
tediye edilmi~tir. 1.500.000 lirası da 936 
bÜl' ;esinden tediye edilecektir. 

Trakya yolJarmdan İstanbul - Edir 

l ne yolu, İstanbul vilayet hududundan 
Llileburgaz'a kadar 80 Km. ve Muratlı • 
Büyük karıştıran 14 Km. lik yolun iha. 
le bedeli 1.800.000 liradır. Bunun bir 
milyonunu 935 büdcesinden ve 800 bi
nini de 936 senesinde ödeyeceğiz. İnşa
atına devam edilmektedir. Bu yol Av
rupa muvasalasma müntehi olacağ1 için 
asfalt olarak yapılmaktadır. Esası maka
dam şose olarak yapılıyorsa da üzerine 
kfifi derecede asfalt konacaktır. 

Trabzon • İran transit yolu da, Er. 
zurum ve Ağrı vilayetinde olmak üzere, 
iki kısım yol ihale edilmi§tir. Bedeli 
231.500 lira olup bunun 131.000 küsur 
lirası 936 da ödenecektir. İnşasına de-

vam ediyoruz. 

Çubuk barajı yolu 
Ankarada baraja bir yol yapıyoruz. 

Ankaranın ihtiyacı için lüzumlu bir 
yoldur. Bunu da orta derecede asfalt 
yapıyoruz. Bu inşaat 936 senesinde 107 
bin lira masrafla ikmal edilecektir. İn
şaatına devam edilmektedir. 

Vilayetlerin ihtiyacı için 50 silin -
dir ısmarladık. Otuzu geldi, tevzi edi· 
yoruz. 20 daha geldiği vakit tevzi ede
ceğiz. Silindir için bazı arkadaşlar mü
racaat ediyor, mümkün olduğu kadar, 
para buldukça en son sistem silindir -
lerden yedek bulundurmağa çaltşaca • 
ğız. 

Iran transit yolu 
Trabzondan İran hududuna kadar o· 

lan transit yolu inşasına devam eclece
ğiz. Geçen sene Gümüşhane vilayetin -
de ihale edilen kısımlar ikmal edilmek
le beraber Erzurum ve Ağrı vilayetle
rine düşen kısmın bir mikdarını da 
ihale etmiştik. Bundan sonra fevkalade 
olarak alacağımız tahsisatla 1rana ka -
dar olan kısmı yapa .. ağız. Bu, 936 sene. 
si progrroıınıza dah'ldir. 

Şimdi topyekun olarak 936 senesi 
büdcemizde yol ve '.<ö:ı=-rüler için bır 

milyon 28 bin lira göıc-ceksir.iz. Yol pa· 
rasının yüzle 15 ~~zinden de bir mil -
yon lira tahmin ediyoruz. Yüzde 15 ter
den fazla kalan para olursa söylediğim 
hizmetlerden başka 36 senesinde yenL 
den köprü ve ufak tefek yolların tami
ratına sarfedece~i.z. 

Bir noktayı heyeti muhteremenize 
arzetmeden geçıniyeceğim. Trakyada 
yapmak üzere olduğumuz yoldan maa -
da genel lu-rmay başkanlığı bizden 350 
kilometre ) ol daha istemektedir. Bu 
yollarrn } :ıpılması ise 5 milyon liraya 
mütevakkıftır. Tabii arzettiğim gibi 
tahsisatımızm müsaadesi nisbetinde hiz
met yapacağız, daha fazlasını yapamı. 
yacağız. Bunu yol kanununun tadili 
hakkındaki noktai nazar ve prensipi -
mize delil olmak üzere söylemeği bir 
vazife addediyorum. 

Dördiinci.i umumi müfettişlik 
mmtakasmda yapılacak yol 

ve köprü1er 
Şimdi yol işleri sırasında dördüncü 

müfetti~lik mıntakasında bu seneden i
tibaren bir faaliyete başlanmak üzere
dir. Orada yapılacak imar işleri yol, 
köprü ve sairenin kamilen Nafıa Ve
kaleti tarafından yapılması esası kabul 
edilmiştir. Her sene bir milyon 350 bin 
lira sarfedilmek üzere üç senede eski 
Dersim mmtakasmdaki yol ve köprüle
ri yapacağız. Bu da aynca müfettişlik 
mmtakasma aid tahsisat arasındadır. 

Şose ve köprüler hakkındaki maruzatım 
bundan ibaretlir. 

Su İ5']eri • 
Su işleri hakkmda maruzatta bulu

nacağım. Ve bir arkaclaşımız da Sam· 
sun havalisindeki bataklıklardan bah
setti. Bunun hakkında ne yapabileceği
mizi izah eleceğim. Büdcemizde 120 bin 
lira - görüyo.rsunuz • bir para vardır. Su 
işlerinde vaziyetimiz sekiz mıntakaya 

ayrılmıştır. Bu sekız mıntakamn ufak 
tefek bazı mübrem i~leri için lüzum 
görülen yardımları temin etme·k için ka
bul edilmiş bir paradır. Ondan l>aş.ka 

Çorlu'da asker ve muhadr ihtiyacı için 
çok mübrem olan bir su ihtiyacı vardır, 
bununla onu da temin edeceğiz. Sonra 
burada bize her taraftan, bilhassa ~arb 
vil~yetlerinden, sulama hususunda zevk 
duymu,, menfaat hissetmiş olan köyler
den, nahiyelerden ve bazı kaza ve viUl
yetlerden mü.racaat vaki olmaktadır. Biz 
bunları yalnız devlet parasiylc değil, 

kendilerini de çalıştırarak onlara yar
dım prensipini takib suretiyle yapaca
ğız. Onlar da memnun oluyorlar, biz de 

az çok vazifemizi yapmı§ oluyoruz. Bun
lar arasında Nazilli tarafında Bürhani
ye kanalına sınai imalat için yardım e
diyoruz. Uzun yaylada bir sulama mese
lesi var. Çayır için oraya yardım edece
ğiz. 

Buna mümasil daha bir kaç ufak mü
racaatlar vardır. Bunlara da yardım yap· 
mak niyetindeyiz. 

' 
iki büyük i~ 

Şimdi elimizde iki büyük su işi var
dır: birisi Küçük Menderes havzasının 
temizlenmesi ve Cellad gölünün kuru
tulması işi, diğeri de Nilüfer suyu ve 
onun temizlenmesi işidir. Bunlara 936 
senesinde de devam edeceğiz. 

Küçük Menderes işi 
Evvel~ birini söyliyeyim: Küçük 

Menderes suyu üç buçuk milyon liralık 
bir teşebbüstür. Cellad gölünün kuru
tulması ve Küçük Menderes kanalının 
açılması işi. Bu, o havaliyi feyezan su
retiyle tahrib ettiği gibi aynı .zamanda 
hastalık vesaire gibi afetlerle halk üze
rinde de tahribat yapmaktadır. Şimdiye 
kadar 19 kilometre tfilünde kanal açıldı
ğı gibi smai işler için de icabeden pro
jeler hazırlanmıştır. Bu üç buçuk mil
yon liralık işten ameli olarak ne kazanı
yoruz, netice nedir? Evvela Cellad gö
lünün kurutulmasiyle 8 bin hektar ara
zi, diğer bataklıkların kurutulmasiyle 
12 bin hektar arazi ve 50 bin hektar ara
zi de Menderes ovasrnın feyezan/ardan 
kurtarılmasiyle kazanmış oluyoruz ki, 
ceman 500 bin dönümlük bir araziyi 
kurtarmış oluyoruz. Bu arazinin çok 
feyizli ve mahsuldar olduğunu o taraf 
arkadaşlarım yakından bilirler. 

Bursa ovası işi 
Bursa ovasının ıslah ameliyatına de

vam edeceğimizi söyledim. Bu da iki 
milyon 700 bin liralık bir iştir. Biz bu
nu geçen sene yaptığımız bir kanunda 
izah ederken söylemiştim. Y:.izde 20 
eksiğine durduruldu. İşte o yüzde 20 
den yeniden natamam kalmaması için 
550 bin liralık bir parayı Bursa ovası~ 
nın eksiklerine sarfedeceğiz. Burada 
da 2500 hektarlık arazi kurutuldu. 20 
köyün halkı sıtmalı idi, 6ataklık/arrn 

kurutulması dolayısiyle sıtmadan kur· 
tarıldı. Tabii bunda Sıhat V ekfiletinin 
teşkilatı da beraber çalışmıştır. Batak
lıkların kurutulması suretiyle işte bu 
20 köy ve 20 bin hektarlık Bursa ovası 
kurtarıldı. Şimdi bir takım dereler taş, 

çakıl, filan yuvarlamaktadır. Onların 

önüne geçmek üzere projeler yapıldı, 

yakında ihalesini yaparak buna devam 
edeceğiz. Bunlar geçen senenin muva. 
zene kanununa ve hesaplarına dahildir. 
Belki bu büdcede bunları sarah \t •11 gö
remiyeceğiz. 

Yapılacak su işleri 
Diğer senelere de sari olmak üzere 

bir milyon liralık tahsisat fevkalade o
larak verildiği takdirde: 

Yanda Şamram suyu (300,000 lira), 
Malatyada Derme kanalı (170,000 lira), 
Malatyada Sultan suyunun Sürgü su
yuna tebdili mecrası (30,000 lira), Ada
nada Seyhan ve Ceyhan mahmuzları 

( 50,000 lira), Çarşamba ve Terme ba
taklıkl;ırrnrn bir ]usmı (150,000 lira), 
Uzunyayla sulama işinin mütebakisi 
(30,000 lira), Tarsusta Berdan barajı 
(IJ0,000 lira), Büyük Mendereste Tiri
bey ovasrnrn sulanması (27 ,SOO lira), 
Büyük Mendereste Atçe ovasının su
lanması (9,000 lira), Horsunlu kanalı 

temdidi ve imalatı srnaiyesi (65,000 li
ra), Bursacia Orhanelinin sulanması 

(13,000 lira), işlerimiz vardır. 

Iğdırda mevcut Serdarıabad barajı
ndan bir tünel ile su alınmasına aid avan 
etüdleri yaptık. inşaatın ruslar tarafın
dan yapılmasını tetkik için bir rus mü
hendisi bend mahalline gitmiştir. 

Yapı işlerimize HCJince 
Bir de yapı işlerimiz vardır. Bu, biz 

nafıa vekaletine geçtikten sonra iltızam 
ettiğimiz bir iştir. Fakat şunu itiraf et. 
meliyim ki, oldukça ağır yük altında bu. 
lunuyoruz. Bütün vekaletlerin ve dev
let müesseselerini mürakabe etmek, in
şaatJarına az çok adam tahsis etmek me
sele oluyor. Fakat bunu da mümkün 
olduğu kadar yetiştirmekteyiz. 

Merkezde 1,780/JOO liralık kadar bir 
işin mürakabe ve nezaretini temin et
tik. Vilayetlerde iki milyon 822 bin li
ralık iş yapılmaktadır. Bunların pro-

jelerini yaptık, fen memurlarımız vası
tasiyle mürakabesini temin etmekteyiz. 
Aynı zamanda hükümetin en ziyade bu 
i_şlc alakadar olmasının, bu işi bir elden 
çıkarmak isteyişimizin sebebi, nafıa ve. 
kaletinin mesfil bir makam olduğunu 

nazan dikkate alarak yeni devlet ida. 
resinde binaların sistemlerinin az çok bir 
olmasını temin etmeğe çalışmaktır. Bu
na mümkün olduğu kadar çalışıyoruz. 

Vilayetlerde hükümet binaları bir sis
temdedir. Kazalarda ve nahiyelerde de 
mümkün olduğu kadar binaların bir ol
masına doğru gidiyoruz. Tedricen bu
nu tekemmül ettireceğiz. Bu münase • 
betle de şu noktayı arzedeyim: ıWam
mu aliniz bir memleketin mimarı taru, 
o memleket tarihinin en canlr delille
rinden birisi olacaktır. Herkes kendi 
zevkine göre bina yaptığı takdirde mil-
11 bir mefkure olarak hangisinin tarih~ 
kalacağını tayin edemezsiniz. (alkışlar) 

Sulama işinin ehemiyeti 
Bu münasebetle umumi beyanat sı

rasında B. Hüsnü arkadaşımızın sula· 
rm ıslahı için 'buğdayı koruma kanunun
dan hasıl olan paradan yardım edilme
sini ileri sürdüğünü hatırlıyorum. 

Hakikaten memlekette sulama mese
lesine ehemiyet ve kıymet verilme za
man·mn geldiği kanaatindeyiz. Her yer
de boşa akan suların mümkün olduğu 
kadar mazarratından halkx ve araziyi 
masun bir hale koymak aynı zamanda 
bunlardan istifade etmek. Tabii, modern 
bir hayata girmeğe başhyan bir mem
leket için bu işin esas vazifelerinden ol
ması kanaatindeyim. Hükümet bunu 
müdriktir. Hükümet mümkün olduğu 

kadar bu yolda gitmeğe çalışmaktadır. 
Bugün büdcenin umumi vaziyeti bu ka
dar imkan vermektedir. Hüsnıi aık:ıda
şımıza teşekkür ederim. Hakikaten çok 
canlı bir noktaya temas etmişlerdir, ka
r..:atlerine tamamile iştirak ediyorum. 

İmtiyazlı şirketler 
Arkadaşımız B. Türker imtiyazlı 

şirketlerden bahsettiler. Onların üze
rinde çalış.tığımızdan dolayı bize mem
nuniyet şemmesi gösterdiler. Kendileri
ne teşekkür ederim. Benim kanaatime 
göre kendi ifadelerini teyiden söylt' 
mek isterim. imtiyazlı şirketler mese
lesi, memleket istik/Mine kavuştuktan, 
Lozan muahedesiyle istiklalini temin 
ettikten sonra ,tamamen haIJedilmesi 
lazım gelen bir pürüz vaziyetindedir. 

Ecnebi sermaye8İ nasıl 
gelebiJir? 

Ecnebi sermayesinin aleyhinde ol
madığımızı, her hangi bir ecnebi ser
mayesinin memleketimizde iş yapması
na bir itirazımız olmadığını ve çok gor
miyeceğimizi söyledik. Fakat gene ev
velce söylediğimi teyiden söyleyeyim 
ki hakla.r menfaatlar mukabilinde ol
mak lazLm gelir. Eski idareden kalmış 

olan bu ~irketleri bu hak prensipine bir 
türlü inandıramıyoruz. Huzurunuzda 

açık olarak bunu söylcmeği de vazife 
addediyorum. Vaktiyle belki iktıaadi 

ve ticari maksadlarla gelmiş olan bu 
sermayeler, aynı zamanda eski zamanın 
siyası kokularını bir türlü unutamı

yorlar. Maamafih bunlarla elimizden gel· 
diği kadar hak ve menfaat esası üzerin
de müc:ıdeleye ve anlaşmaya devam e
diyorıız ve edeceğiz. - Bravo sesleri -

Bil' misal.. 
size kısaca bir misalini göstereceğim. 

Bundan ibret alabilirsiniz. lstanbul e
lektrik şirketinin 1925 senesinde hasıla
tı 2 milyon 717 bin lira iken 1935 sene
sinde S milyon kiisür liradır. 

Şirketlerrleki zihniyet 
Şirketlerde halli lazım gelen bir sui 

istimal devam etmektedir. İ:stikrazları
nı artırmak, herhangi bir işi mümkün ol· 
dugu kadar istikraz :şc:kline koymaktır. 
Çün!cü yüzde 8 faiz alıyor. Onu pe~inen 
çekiyor. Ondan sonra ken<li faiz ve -di

vidant- ı için büyük bir kısmım ayırı
yor. Bütün hunlardan sonra da müte
madiyen vel,alete tarifelerin azlığın

dan şikayet ediyorlar. En hafif şekılde 
de olsa komisyonla.rımızm yaptığı bir 
tarifeye şirketin muhakkak aksini iddi
a etmesi esastır. Tarifelerin azlığından 
vesaireden bahsetmek ve şikayet eyle
mek sure~iyle devam ediyorlar. Görü
yoruz ki bu kabil ~.ikayetlcri kentlilerine 
prensip ittihaz etmişlerdi.r. En haklı 

vaziyette bir komisyonun tenzil etliği 
tarifenin bile şirket aksini iddia et· 
mektedir. Evvela bu vaziyetin islahı 

vazifesi karşısında bulunduğumuzu ifa
de etmek isterim. Annne işlerinden şir
ketlerin aldıkları paranın teferruatı 

va.rdır, fakat tafsilini lüzumsuz adde· 
derim. 

Şark demiryouarr 
Doktor Fatma Memik (Edirne) 

Şark demiryollanyle cereyan eden mü
zakere hakkında sayın bakanımızın bL 
zi tenvir etmesini rica ediyorum. 

Nafıa Vekili Ali Çetin Kaya (Af· 
yonkarahisar) - Bu, ganün mevzuu ara 
smdadır. Arkadaşımız isabet buyur -
dular, kısaca izahat vereyim: 

Şark demriyollarr işinir. müzakere
si yakında başlzyacaktır. Evvela müş -
külat çıkarmak ve müzakereye yanaş -
mamak istediler, bilahare hükümetin 
ısrarı üzerine ve ikinci davetimizdet'! 
sonra müzakereyi kabul ettiler, yakın -
da geleceklerdir. 

Mesele) e bir bakı~ 
Şark demiryolları meselesi şudur: 

vaktiyle yapılan istikrazlarla bir takım 
!Jimendiferler yaptırılmış, ancak istik
razı tekeffül eden ecnebi şirket aynı za 
manda şimendifer yapmağı da üzeri· 
ne almış. Bu iş Abd'..ilaziz zamanında 
başlamıştır. Diğer taraftan işletme im
tiyazı da kendilerine verilmiş. Tarihi 
uzundur. 93 harbından evet yapılan bir 
takım hatlar vardır. Balkan harbından 
önce yapılıp bilahare bulgarların eline 
geçen ve Balkan harbiyle sukut eden 
hatlar vardır. Nihayetünnihaye yalnız 
İstanbul - Edirne kısmı elimizde kal -
mıştır. Bu hattın işletme vaziyeti şir -
kete, mülkiyeti tamamen devlete aittir. 
Bunda münakaşamız yoktur. Bunu, on
lar da kabul ediyorlar. 

İ~Ielıne esa~l 
Şimdi işletme esası şudur: İs tan • 

buldan Edirneye kadar olan 300 kilo -
metrelik hat asgari 25 milyon lira kıy -
metindedir ve işletme sermeyasi olarak 
bunların koyduğu para da 5, 5 buçuk 
nihayet 6 milyon lira kıymetindedir. 

Şirket öyle bir mukavele yapmış ki ev
vela 1923 senesinde readapsyon esası • 
na göre bir mukavele yapmak şeklinde 
iki maddelik bir şey imza edilmiştir. 

MalUmu aliniz bu hat esasen avustur· 
yalılarındır. Sonraları aksiyonlarını 
fransızlar eJlerinden almışlar ve rea -
daHsyon mukavelesi esası üzerine fran
sızlarrn eline geçmesi kabul edilmiştir. 

1929 muka\'dt:si 
1929 senesinde burada cumuriyet 

devrinde bir mukavele imzalanmıştır 

Bu mukaveleye göre şirket cumunyeı 

idaresinin eline geçtiğinden itibaren 
devlete borçlu olduğu bir hesabın neti· 
cesini tediye edecektir. Bu da 6 buçuk 

milyon frank kadar bir şeydir. Fakat 
yapılan mukavelede kilometre tazmina· 
tı yerine bir intizar hesabı diye bir mad· 
de kabul edilmiştir. Bu intizar hesabı 
şirketin koyduğu sermaye senede bil • 
mem ne kadar para getirmiyccek olur
sa üst tarafı bilahare ödenmek ü zere in• 
tizar hesabına alınacak denilimiştir. 

Devlete Yerilnıi} en para 
Halbuki birinci, ikinci senelerden i· 

tibaren intizar hesabına bir takım para. 
tar girmeğe başlamış ve safi hasılatının 
dörtte birini devlete vermeği bir madde 
ile tcsbit etmiş olduğu halde ondan da 
on para vermemektedir. Şimdi hem 011 

para vermez, hem de beş altı milyon lira 
sermaye ile 25 milyon liralık bir hattı 
i§letir. Neticede de intizar hesablarında 
toplanan parayı kayden muhafaza et· 
mek yolunu tutmaktadır. Vaktiyle bll 

maddeler nasılsa konmuş, şimdi müca· 
delemi.z bunun üzerindedir. İntizar be· 
sabını karşılamak üzere istediği tarifeyi 
kabul edeceğiz, o da bu tarife ile bunıl 
kapatacaktır. Halbuki her hangi bir ta• 
rifeyi kabul edersek edelim bunu kapat· 
manm imkanı yoktur. Biz bunun üzerirı· 
de teşebbüs aldık. Kendilerine mütead• 
did defalar yazdık. Bu, yanlıştır, hattıı'I 
varidatına mukabil kaydedilebilecek bi' 
hesab olabilir, dedik. Bu suretle yaputc: 
Esas vaziyet böyle olduğuna göre yarı' 
25 milyon liralık bir hat bizim olduğı.I 
halde 5, 5.5 milyon liralık sermayesiyle 
sirket bildiğimiz vaziyette Türkiye Cıt• 
muriyeti hatlarının bir nakısası gibi k011 

ne vesaitle işletmeğe devam etmektedi'• 
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Yakmda murahhasları gelecektir. Gaze
telerle toplanmak üzere olduklarını ilan 
etmişlerdir. Geldikleri vakıt bu esaslar 
aahilinde tabii devletin hakkına, menfaat 

.. akereye 
ve ~erefine uygun olarak rrıuz 

devam edeceğiz. 

Elektrik şirkeıJcri . ) 
Bcrç K. Türker ( Afyonkarahı~ar 

- Muhterem bakan buyurdular kı, e
lektrik şirketinin ha!tılatı gittikçe artı

? B Mehme
yor. Bu hasılat ne oluyor • · M 
din, B. Ahmed in cebinden çıkıyot, h · 

. ·d· or Mu -
Piyerin, M. Pollin cebıne gı ıy · . 1 himmetıy e 
terem ve azimkSr bakanın . ahld 
ve l""tf" ·ı lan bir çok ı'lere ll u u ı e yapı ·ıı·les · · d mı ı -olduk. Bu elektrik şirketını e • 
tirmeye bir mani var mıdır?. 

Sonra koca merkezi bükümet olan 
• • 1 bir ecne-

Ankarada bile elektrık zıyaı; 
O · 1 tiyor B urıu 

bi şirketin elindedir. • ış e · B 
·· ··yorum. u da bendeniz muvafık gormu 

• · ütaleası ne· 
huausta sayın vekaletın m 
dir;> 

(ctinka) amn cevabı 
N f k'li Ali Çetinkaya (de.va~· 

a ıa ve ı . b .1 sın 
la) - Bunu benden daha iyı ı ır • 

bunda hiç şüphem yoktur •. Amad gbertı'l~ 
h. · ketler e 

soruyorsun. Siz ecne ı şır 
hassa Osmanlr bankasında uzun zaman 

. k · bu hesap 
bulundunuz. Ben ıse as erım, . ~. · 
i-.lerine yeni girdim. Siz ise dedıgım gı-

"' ··ddet ça-
bi ecnebi: şirketlerinde uzun m~ . b"l" 

.. d ha çok ıyı ı ır-
lıştığmxz için bu ış~ a 1 ile 
siniz. Metr SaJem ıle ve NI. .Vey ın 
h. .. b . . k mu' tsın baş -
ıç munase etınız yo · · ~ 

da onlardrr. ar 
Başka sorulacak bir şey var mı 

1 
-

kk.. deriz ses e· 
kadaşlar (Kafi, teşe ur e 

ri, alkışlar.) 

Adapazaı·ı · Bolu hattı 
İsmail Hakkı Uzmay (Bolu): t:~~ 

pazarı - Bolu hattı yapılacak . 
. 1. na raptı vazı-

de Bolunun Ereulı ımanr 
"' ' yeti var, ne zaman yapılacak·· 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya (Afyo~
h""k"metinin bır karahisar) Cumuriyet u u d 

akta ol u· 
programı vaırdır. Halen yapın . 

1 ğumuz ana hatlar, aynı zamanda şı:~ 
hattı dediğimiz hat Boludan geçme u-

b - 1 runak ondan 
ıere Çankırı hattına ag a ' d h'. 
sonra -Amasyadan Kelkit vadisine a u 

d' B hat 
olarak şarka doğru gitmekte ır., u lan 
da b" . . . u"himdir Fakat e ıem o 

ızım ıçm m · .. 
diğer hatları yapmadan bu hat ıçın 

maddeten daha fazla bir şey yapmaya . . 
· · in Feyızlı imkan yoktur. Mcmleketımız 

. d acag~ ız. Bo. 
hır sahasıdır bunlarx a yap 
lu hattı meselesiyle bilmünasebe arze-

deyiın. : 

İ":>~anbul - Ankara lolu JOO 
kilometre kısaltılıyor .. 

Jdug~u u· 
Arkadaslar: malumunuz 0 E k' . s ı· 

Z<:re hatlar Eski:iehin.Ie toplanır. 
. b .. t.. trenler 

şehir.'en ayrılır. Yanı u un k t 
b. 1 b l hattını a 
ır de fa Eskişehir • stan u 

. . l Bura da ba-etme k mecburıyetınde ka ır. . . 
zen boş doiu "elı<ı, gic.liş gtirıde yırm~ 

· • "' · . . · · · bır 
tren işlemiştir Onun ıçın ıkıncı . 
tren hattı yapmak mecbudyetintleyız. 
~-r .. bu me· ... atlarımızm çoğalmasına gore 

f . all"ız. Her 
sa cyı tek bir hatla bnakınayac "' a· Ya suretle rnüskilat bas göstermekte ı.r. 

· · d bura. 0 hattı çift hat yapacağız, yahut a .. 
dan Kızılca hamam yolu ile Bolu, Du~ce, 
Adapazarı üezerinuen işlemek suretıy· 
le ikinci bir hat yapacağız • Bu hattı ya
pacak olursak İstanbul • Ankara yolunu 
1 OO kilometre daha kısaltmış olacağız. 
ı.x ~ "re 
nı.erkezi hükümet burada olduguna go 
bu Yolu 100 kilometre kısaltmak ve me· 
safeyi 8 - 10 saate indi.rmek çok fayda;ı 
ve ıyi olacaktır. O vakit Boludan Ereg
liye emrivaki olarak bir hat yapılmış 
olabilir. Halen böyle birşey yapmak 

nıevkiinde değiliz. 
Nafıa büdcesini~ fasılları görüşüle

rek kabul edildikten sonra İktısad ve
kaleti büdcesinin müzakeresine geçil
miş ve bu münasebetle bir çok hatipler 
s" J2 alrnışlardır. tik sözü alan Kema1 

nal ( İsparta) kurulacak halk kredi 
~andıkları hak:ında bakan<lan malümat 
ıstemiştir. 

B. Bt•siıu Aıalaym istcklt>ri 
Besim Atalay (Kü.tahya) Ulusal sa

nayun kurulması ulusal ekonominin 
~ükıelrnesi yolun.da yapılan hamleleri 
alkışladığını söyliyerek söze başlamış 
Ye fakat bu alkı!lların yanında yapılma
sını gerekli gördüğü bazı işleri izah et-
tnistir K" · d · · ııtahya mebusu bu meyan a 
köylünün alım k~bi!iyetine ve bu sını
f~ kışın çalışma imkiinlarmın temln e· 
dıinıes· ı·· . 

• 1 uzumuna işaret eylemış ve 
tnılli fabrikalarımız ttı<'mulatrnda milli 
zevki d · b ti n amgasrnm bulunması ıca e• 

Prp:>-;.,: ':_ ~ ....... ıe ektn~ğl ihdasr liizu-

munu, bj.rinci sınıf lokantaların görün
miyecek yerlerde açılmasının doğru o
lacağını ,büyUk sanatlar kurulurken, kü
çük el ve ev sanatlarının ölmemesi lazım 
geldiğini söylemiş, şeker endilstrisinden 
bahsetmiş ve şirketlerin sıkı bir kon· 
trola tabi tutulması lüzumunu izah ey
lemiştir. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Be
sim Atalayın sözleri arasında gazete 
rnilvezzileri hakkında kullandığı bir ta
bire cevap vermiş ve bundan sonra kür
süyii i~gal eden İktısad Vekili B. Ce· 
m Bayar yurdun ekonomik işleri hak· 
kında uzun ve esaslı izahat vermiştir. 

Celal Bayar verdiği karşzlıkta büd
ce müzakeresi münasebetiyle söz almış 
olan hatiplerin ekserisinin şeker işine 
temas ettiklerini kaydederek, hUkUme
tin §eker sanayiini dahm bir politika 
olarak elde tutmakta bulunduğunu söy
liyerek demiştir ki: 

Şeker işi Ye Deuct 
"- Şekeri ucuzlatma işini çok ehe

mi}'etli bir iş olarak ele almıştık. Hükü
met fedakarlık etti. Fabrikalar fedakar
lık etti. Yalnız pancar eken müstahsille· 
ri bu fedakarlığa davet etmedik. Onla
rı serbest bıraktık. Şekerin , bu fiyat 
tenzili sayesinde istihlaki yüzde 39 nis

betinde artmıştır.,, 
Ekonomi Bakanı şeker fiatlarım in

diren kanunun ana hatlarına kısaca te
mas ederek, "Hiikümet iki sene müd· 
detle hariçten şeker ithal edecektir. Ha· 
riçten şeker ithaline sebeb olan keyfi
yet de, devlet hazinesiniu bi~de~ .bire 
gümrük varidatını kayb~tmeııı gıbı ba
sit bir sebebten doğmııştuı. O iki sene
nin biri gcçmi~tir. Önümü:GÖeki sene 
de, gene o karar mucibince hariçten şe
ker gelecektir. Ondan sonra fabrikalar 
normal kapasitelerile çalış;ıcakJardır. 
ve memlekette pancar zürraı da fazla is
tihsal yapmak suretiyle menfaatlerinin 
korunması için kendilerine daha fazla 
ekiım kontenjanı verilecektir. Görülü-

b 
~ ~ u 

yor ki mesele asıttır. 
Bu mevzu üzerindeki izahatına de

vam eden Celal Bayar şeker fabrikala
rının bir amme müessesesi olmayıp bi
rer menfaat müessesesi olduklarını işa
ret ederek şekerin yalnız gıda itibariy
le ehemiyeti ve memlekette herkesin 
bunu istihlaki noktai nazarından dahi· 
li bir mesele olarak ele alındığını ve hü
küınetin bu itibarla çok olan şeker müs
tehliklerinin menfaatını gözeterek şe
ker fiyatını indirmiş bulunduğunu söy· 

lemiştir ve demiştir ki : 
''- Bundan sonra da indirmek im

kanları hasıl oldukça bunda zerre kadar 
tereddüd etmiyerek müstehliklerin tnen

faatını gözetecektir.,, 

Şeker fal>rikalannııı halka 
yaraltığı refah 

Şeker fabrikalarının kuruluşla.riyle 

halka yaratımı~ olduğu ~efah ve servet 
derecesinin ehemiyetini ve şeker istih
laki arttıkça bug:.in hesapsız açıldıkla
rı, ileri aür.ülen fabrikalara ilaveten 
bir çok fabrikalar daha açılmasına za -
ruret hasıl olacağını kaydeden Ekono
mi Bakanı mevcut fabrikaların istihsal 
kudretleri ve fabrikaların zürra ile olan 
münasebetleri etrafında izahat vererek, 
geçen yıl u,ak mmtakasında pancar is
tihsalatının noksan olmasr yüzünden 
fazla masrafa sebebiyet vermemek için 
Uşak fabrikasının işletilmediğini ve 
müstahsili zarara uğratmıyarak pan • 
carlarının Eskişehir fabrikasmda işle

nilmiş olduğunu söylemiştir. 

Fahrilialarımız 
Kurulmus olan ve kurulmakta bulu-

fabrikalar hakkındaki mütalcalara nan .. 

k ] k Olarak da Celal Bayar demıştır 
arşı ı 

ki:,,_ Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz 

. b" fabrikanın kurulduktan sonra 
kı, ır 
. . . . bı"r program yanılmaz. Da· 
ıslenıesı ıçın • 
ha inşadan evel işletme prog~amları Y~· 

B . . anayileşme ktekı hareketı-
pıl ır. ızım s 
miz buna istinat etmektedir. Biz Kayse-
ride, Malatyada fabrikayı kurarken ev
velemirde işletme planını yapmaktayız. 
Ne cins ve ne mikdar mal çıkaracağız, 
bunu bilmekteyiz. GözümUzü kapaya • 

rak hareket etmiyoruz.,, 
Fabrikalar istihsalatmın tamamen 

slirülemiyeceği dahilde sürülemediği 
takdirde harice göndermek imkanı bu• 
lunup bulunmadığı yolunda izhar eclil
miş olan bazı endişelere kartı da detniş· ı 
tir ki~ 

"- Şunu söyliyeyim ki bizim tam 

mamul olarak istihsalatımızı harice sat
mamız işi gibi bugün iljjin yersiz sayı
lacak bir fikrimiz yoktur. Yarın için o
nu da hazırhyacağız. Ona da hazırlana
cağız.,, 

Ekonomi bakanrmız budan sonra fab
rikalar imalatının daima göz önünde 
bulundurulmakta halkın istihsal ettiği 
kısımlara da her zaman bir pay ayrıl • 
makta olduğunu kaydederek: 

Btt sene hariçten fazla pamuklu ithal 
edilmesi dahilde yem yapılan fabrikalar· 
la diğer hususi fabrikalar imalatının da 
geçen seneye nazaran fazla olmasına rağ
men elde istok mamulat bulunmadığım 
bilhassa tebarüz ettirmiş ve bunu ınem. 
lekette bir refahın başlamakta olmasına 
bir delil olarak gördüğünü, pamuklu 
mamulat fiatlarınm da şekerde olduğu 

gibi indirileceğini, bu indirmeye rağmen 
bugünkü fabrikalar sayısının çoğaltıl
masına mecburiyet duyulacağını söyle
miş ve ilave etmiştir. 

"Buna şimdiden emınım. Çünkü 
milletimizin giymek ihtiyacı istihlak ka
biliyetine nazaran daha büyüktiir. Bunun 

iı;in halka yardım etmeği zevkli ve milli 
bir vazife sayıyorum." 

Elişi v<· kii~ük sunayi 
Elişi ve küçtik sanayi meselesine de 

temas eden Celal Bayar, "halı sanayii 
ciddi bir surette etiid edilmeğe değer. 
Bu sanayi ile iştigal eden vatandaşları
mıza yardım etmeği arzu ediyoruz. Bu 
sebebledir ki ilerisi için yapmakta oldu
ğumuz sanayi proğraemlarrnda bazı yer. 
lerde müşterek boyahaneler, santrallar 
vücuda getirmek suretiyle onların istih· 
lak ettiği maddelerin keyfiyetini islah 
etmek çaresini aramaktayız. Ve bütün 
bu meseleler üzerinde duruyoruz. Nite· 
kim elişlerine lazım olan iplik için ted
birler aldık. Yaptığımız fabrikalara ya
pacaktan kumaştan başka aynı zamanda 
iplik istihsal ederek satmaları hususunu 
esas ittihaz ettik. Nazillideki fabrika 
ayru zamanda iplik de çıkaracaktır. İs
tanbulda, Kayseride gene böyledir. Ma. 
latyada yapacağımız fabrikada da bu i§ 
için hisse ayıracağız. Şayet tasavvurları
mızı mevkii file çıkarırsak pamukludan 
kumaş imali için şark vilayetlerinde ve 
bilhassa Iğdır pamuklarından istifade i· 
çin münhasıran iplik yapan bir fabrika 
kurmak niyeteindeyiz. 

İşçi meselesi 
Sanayi ile beraber yü.-üınesi lazım 

olan ve ş:.iphesiz çok önemli bulunan 
amele meselesini halledecek olan iş ka
nunundan bahsettiler. Ben onun tafsi
latına girmiyeceğim. Yalnız bu kanu • 
nun ruznameye girdiğini hatırlataca -

ğım. 
Ticareti hariciyemizden, bazı ihra-

cat maddelerimizin fiatlarmın düştüğü 
ve bazı maddeler ihracatının mikdar i· 
tibariyle eksildiği yolundaki mütalaa
lara ka~ılık olarak da umumi buhran 
ile başlamış sukutun alınan tedbirlerle 
durdurulmuş ve son yıllar içinde bir 
yükseliş gösterdiğini işaret ederek bu 
seneki harici ticaretin geçen seneye 
nazaran gayet yüksek bir raddeye var· 
<lığını ve son istatistiklerin ticareti ha· 
riciyemizin normale doğru bir gidiş 
kaydettiğini söyliyen Ekonomi Baka
nımız bu rnünasebetle ticari politika • 
mıza da ternas ederek bugün içinde bu
Junduğurnuz sisternin demiştir, değiş • 
mez bir sistem olduğunu asla ifade et
miyorum. Fakat bugün içinde bulundu· 
ğumuz sistem bugünkü şeraite nazaran 
bizim için mükemmel bir sistemdir. 
Yarın hayat ve şerait değiştikçe biz de 
o şeraite intibak ~uretiyle ::>İS1:t.'mler ü
zerinde tadilat yaı-acağız . ., 

fskenclcriye seferleri ,.e 
beş yıllık program 

tskenderiye hattının kaliırılrııama
sı hak~:mda ileri ı.ürülen bir mütalaaya 
karsılı~ olarak da b•.: mütalaaya tama -
me~ iştir.'.ık etmekte bulunduğunu fakat 
bugünkü vaziyetinde buna imkan göre
mediğini ve ticaret filomuzun bu ihti
yacı karşılayacak bir dereceye getiril
mesi yolunda çal.şıldığını kaydeden 
Bk~nomi Bakanı birinci sanayi progra
mı tatbikatı henüz bitmeden ikinci beş 
yıllık pliinın tatbiki için paranın nere
den bulunacağı yolundaki bir suale ce

vaben demiştir ki: 

''- Program demek hesap demektir. 
Bi.ıı yapıp ilan ettiğimiz programın bü· 
tün müş.külatını müdrik ve fakat mutla
ka yeneceğimize de emin bulunuyQtur:. 

Birinci bet aenel 'k sanayi progra
mımı2: hakkrnda SUmer Bank Umumi 

heyetinde kafi izahat verilmiştir, tek· 
rar bu bahse girmiyeceğim. İkinci btş 
senelik sanayi programmdan da bahset· 
meğe henüz vaziyetim müsaid değildir. 
Çünkü hükümetçe tetkik olunarak ve
rilmiş bir karar yoktur. Şunu söyliye
bilirim ki, ikinci beş selenik sanayi 
programımızm hedef ittihaz ettiği §ey 
yeraltı servetimizin işletilmesi ve elek
trifikasyon işleridir. 

Aynı zamanda birinci beş senelik sa
nayi programı i!e yapmakta olduğumuz 
demir sanayiinin de i15vesi olacaktır, 

Bu meyanda deniz mahsullerine, deniz 
sanayiine, deniz ticaretine de aynca e
hemiyet veriyoruz. 

İşleı·in tetkik cepheleri 
Anla~ılıyor ki bizim yaptığımız işler 

iki cepheden tetkik ediliyor: 
1. - Mutat sürati var mıdır? Yani 

i~ zamanında yapılıyor mu? 
2. - Mutat süratten fazla hız ve işe 

önem veriliyor mu? Bu ikisinde endişe 
getiriliyor. 

Sayın dostum Berç Türker pekala 
takdir ederler ki biz bankalanmızr, mil
li müesseselerimizi kurmağa başladığı
mız zaman bu endişeler daha yüksek bir 
şekilde hatta propaganda mahiyetinde 
izhar edilmiştir. 

İddialan büyüktür, büyük banka 
kuruyorlar, parayı nereden bulacaklar? 
Haydi parayı buldular, mitli elemanları 
nereden bulacaklar? Cıkan realite bun
ların cevabını vermiştir., 

Vereceğimiz cevab ! 
Celal Bayar sözlerini bitirirken bu 

yolda ileri &ürütecek mütalealara karşı 
şu cevabın verilmesini rica etmiştir: 

1'Kalbinizi pek tutunuz, cumuriyet 
hükümeti ba§aramryacağr, altrndan kal
kamryacağr yükün altrna girmez, verdi
ği sözü de mutlaka tutar. (BrAvo ses
leri, sürekli alkı§lar.) 

Müreftede sondajın ümitli safhalar 
göstermekle beraber neticenin heni.iz a
lmrnadığmr ,cenup vilayetlerindeki son· 
daj işlerinin ve jeolojik tetkikatın de· 
vam etmekte bulunduğunu, Ergani ma
deninin işletilmesi programının hazır
landığını ve yakında işe başlanılmak 

üzere bulunduğunu söyliyerek aleIU • 
mum madenler ve maden bulunması 

muhtemel erazi üzerinde yapılmakta o· 
lan tetkikat etrafında izahat vermiş, 
halk sandığı için büdceye konulmuş o
lan paranın bütün arzusuna ra<Tmen .. 
büdce zarureti karşısında çıkarıldığım 
ve gelecek sene bunu temin edeceğini, 
de söylemiştir. 

Deniz, sigorta ve turizm işleri 
Celal Bayann izahatından sonra söz 

alan mebuslardan Hüsnü Kitabçı (Muğ
la) deniz nakliyatı ve Mısır seferleri i· 
ıine temas ederek demi§tir ki: 

"- Bu i§lerin hükümet eli ile yapıl
masına imkan varsa mesele yok. Her za. 
man müzahiriz. Eğer imkan yoksa, ka. 
nunun bahşettiği haktan, halkımızın is
tifadesine imkan bırakrlsm ki seferleri 
tahdid zarureti hasıl olmasın." 

Emin Sazak (Eskişehir) Sigorta iş

lerinden bahsederek bu işin tam mana
siyle devletçilik sistemimizin el koyaca· 
ğı bir iş ol<luğunu tebarüz ettirmiş, dev
letin bu işi inhisar idaresi gibi idare e
debileceğini, bu sayede, zirai sigortaya 
da imkan bulunmuş olacağını söylemiş

tir. 

Berç T4rker (Afyon), turizm teşki
latına temas ederek bu iş için büdceye 
konan tahsisatın azhğma işaret etmiş, 

başka fasıllardan tasarruf etmek suretiy
le bu fasıldaki tahsisatın arttırılmasını 

istemiştir. Afyon mebusu bundan başka 
turizm te§kilatı yapılırken kambiyo mc· 
selesinin de nazarı itibare alınması la
zım geleceği noktasında misaller göste

rerek Brar eylemiştir. 

Doktor Osman Şevki Uludağ (Kon
ya) Turizme verilen parayı az görme -
diğini, turizm işinin büdce muvazene
lerinde müessir olacak kadar ehemiyet 
aldığım, bu JŞin böyle basit bir görüş • 
le halledilemiyeceğini, bugünkü vazi • 
yetin bu para ile idare edilebileceğini 
söyledi. 

Turizme t·henıiyel veriyoruz. 
İktisat Vekili Celal Bayar (İzmir) 

Turizm meselesi hakikaten memleke
tin heyeti umumiyesine şamil bir ted
bir almak suretiyle ancak bunda muvaf
fak olunabilir. Bb: bunu birinci hatve
olarak düşündük ve bütiln vekaletlerin 
mütalaas1nı alarak bir kanun layihası 

hazırlıyalım dedik. Komisyon hal inde 
toplandık. Komisyon mesaisini itmam 
etti. Kanun projesini müsvedde halin -
den çıktıktan sonra Meclisi aliye arze
deceğiz. Fakat turist denildiği zaman 
turistin arkasına gizlenen ifade sure
tiyle hayalden bahsetmeğe imkan yok·
tur. Sihirbaz değneğiyle bunun hallo
lunmsaına imkan yoktur. Biz diğer 

memleketler gibi çalışarak, memlekete 
turist celbetmeğe ve onlardan intifa et
meğe çalı acağ1.ı. Bunun ölçüsü nedir, 
mikyası nedir, onu netice gösterecektir. 
Ben deniz bunda mübalaga ve yaldız da 
görmüyorum. Kambiyo meselesinden 
bahsettiler. Eğer vaziyet müsait olsay
dı, Maliye Vekili arkadaşımızdan iza • 
hat alarak kendilerine bu vadide bilgi 
vermek isterdim. Kambiyo meselesin • 
de daha ziyade arkadaşım mesul olduk
ları için son izahatlariyle cevap verdi
ler. 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) Pa
ra ve kambiyo işinin ikide birde bahis 
mevzuu edilmemesini bunun büyük bir 
devlet işi olduğunu söyledi. 

Bundan sonra Ekonomi bakanlığı 

büdcesinin fasıllarına geçilerek kabul 
edildi. 

ilcinci Celse 
Ziraat büdcesi 

10 dakikalık bir dinlenmeden sonra 
yapılan ikinci celsede Ziraat vekaleti 
büdcesinin görüşülmesine başlandı. Ru· 
şeni Barkın (Samsun) görenin iftihar 
edeceği kadar büyük bir müessese olan 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün kuruluş 

gayesini vazıh olarak öğrenmek istedi· 
ğini; köylünün kalkınmasını ve refaha 
kavuşmasını temin edecek olan bu bü· 
yük müessesenin on yıl evel 12, geçen 
sene 18 ve bu yıl da 45 talebe yetiştir
mek suretile durmadan inkişaf ettiği· 
ni, yalnız işittiğine göre buradaki tale
benin mekteplerine tam manasıyle bağ
lanmadığını ve talebede istikballeri 
hakkında ac;ık, kati bir emniyet olmadı
ğmr, enstitüden ayrılıp başka fakülte· 
!ere giden talebeler olduğunu ve bazı· 
larınnr da aynı zaınanda hukuk fakül

tesine de kaydolunduklarınr, bazıları· 

nın da Avrupa imtihanına girdiklerini 
söyledi ve bu büyük müessesenin ran· 
dımanını ne zaman vereceğini sordu. 

B. Besim Atalayın tcmennilt·ri 
Besim Atalay (Aksaray) nufusu. 

muzun 10 milyonunun çiftçi olmasına mu 
kabil bir milyon küsur bin kara sapan ve 
200.000 pulluk olduğunu, memleketin e. 
konomisinin dayandığı bu ekim aletleri
nin az olması ve 10 kişiye bir sapan düş· 
mesinin memlekette mahsul verimini iter 
letmediğini, ilk tedbir olarak bu sapan 
sayısrnrn bir misli fazlaya çıkartılmasını, 
Bir zamanlar getirtilen makineden fay. 
da almmadığını, 924 den 934 e kadaı 
hektar itibariyle ekilişin ancak 100 bin 
hektar arttığını, köylünün çift ve kan 
sapana ihtiyacı olduğunu, bunun için bit 
hasab yaptığını, 100 bin kara sapan, çift 
tohumluk vesaire için 9 milyon lira 

lazım olduğunu bu verilirse memleket 
istihsalinin bir misli artacağını söyledi. 

Fazla koyun yetiştirilmesinin ehe
miyetine ve koyunun köylünün hayatm· 
daki değerine işaret eden B. Besim Ata
lay, ufacık Arnavudlukta 3 milyon ko
yun olduğunu söyliyerek bizde son dört 
yıl içinde on bir milyon koyunun on 
milyona düştüğünü, halbuki sayım ver
gisinin ucuzlatılması dolayisıyle son yıl 
içinde koyun sayısının iki milyon arttt· 
ğrnı söyledi. Ziraat vekaletinin sığrr ve
bayı bakarisi ile yaptığı mücadeleden 
sitayişle bahseden B. Besim Atalay 
1.150.000 lira sarfiyle büyük bir ensti. 
tü kurulacağı yerde her mmtakada ufak 
ziraat mektebleri serisi açılması ve bun
ların karyolasız, bıçaksız, çatalsız mek
tebler olmasını, çünkü bunları gören ta
lebenin kibarlaşarak köye gitmediğini, 

bu mekteblere gelecek talebelere pratik 
bilgiler verilmesini Hammer'in Ankara 

meyvasmı öve öve bitiremediğini, timdi 

bunlardan hiç bir ~ey kalmadığım ve bu 
işlerin yapılmasını genç tarım bakanın
dan ve köylü için bir çok güzel kanunlar 

çıkartan cumuriyetten beklediğini söyle

di. 

Söz alan ziraat vekili B. Muhlis Erk
men bu yıl Ziraat vekaletinin yeni biid· 
ce ile üzerine aldığı ehemiyetli ve mem 
leketi çok yakından alakalandıran bi.i
yük meseleler üzerinde uzun boylu ı • 

zahlar verdi ve alkışlandı. 
(Savfavı ceviriniz) 
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B. Sırrı lcöziin temennileri 
~ 

Sırrı İçöz (Yozgad) Vekilin izaha

tından hayvan ve pamuk ıslahlarına aid 
kısımları iftiharla dinlediğini, mahsul 
nevi az olan Orta Anadoluda hayvancı

lığa fazla ehemiyet verilmesi lazım gel· 
'diğini; pamuğa gelince: İzzeddin istas· 
yonundan Kayseriye kadar uzayan De
lice vadisi pamuk ekimine çok müsaid 

olduğundan burada da pamuk ekimi ya

pılmasını vekilden rica ettiğini, tay de

posu olmak üzere vekalete verilmiş olan 

Yerköy civarındaki bir çiftlikte bala 

hiçbir tesisat yapılmadığından buna bu 

yıl başlanmasını şimendifer yolu üze· 

linde olan bu çiftlikte meyvacılığın çok 

inkisaf edebileceğini, vekaletin fidan
lıkla~mda yetişen fidanların yüksek fi. 
atlarla satılmasının aleyhinde olduğu • 
nu. bunun hem fidanların kalınlaşarak 
fidanlık halinden çıkmasına, hem de 
bol ağaç yetiştirilmesbe mani bulundu
ğunu söyledi. Bilhassa Kayseri - Anka· 
ra yolu üzerindeki buğdaycı mmtaka· 

ların ihraç yerleri olan istasyonlara si
lolar yerine şimdilik büyük anbarlar 
yapılarak buğdayların açıkta bırakıl

mamasının teminini istiyen B. Sırrı 

İçöz, sığır ıslahı için her kazada sığır 
ıslahı diye bir ahır kurulmasını ve bu
rada kazanın büyüklüğüne göre da

mızlık bulundurulmasını buranın az o

lan masrafının o kazadan alınan sayım 
vergisindeki hususi idare hissesinden 

ayrılmasını ve vekalete aid olan bu bo
ğaların masrafını köylünün seve seve 

vereceğini söyledi. 

Fırtmalardan devrilen -ağaçlar 
B. Şükrü Gülez (Bolu) Fırtınalarda 

devrilmi~ olan 150 bin metre mikabı a • 
ğaç hakkında ne gibi tedbirler düşünül- . 

düğünü, vekilin verildiğini söylediği 

150 - 200 bin metre m~k.abı kerestenin 
travers maden sütunu gibi halkın ihti· 
yacr ile alakalı olmıyan işlere sarfedil
rliı1ini ve kereste fiatlarının 25 liradan 
52 liraya kadar fırladrğmı söyledi. 

Receb Peker (Kütahya) "Receb Pe. 
kerin dün\<ii konuşmalar sırasındaki 

konuşması biri:JU sayfamız.dadır.) 

~--

Rcceb Pekerden sonra söz alan 
Hüsnü Kitabcx (Muğla), yanlış anlaşı
lan bir noktayı tashih için kürsüye çık
tığını kendisinin Ziraat Vekaleti teş • 
kilatına dokunmadığını, evvelce 45 bin 
ton alması düşünülen siloların 200.000 

ne çıkarılmasının kendi görüşünü kuv. 
vetlendirdiğini, kereste fiatlarınm yük
selmesine bir örnek olarak 50 kuruştan 
70 kuruşa kadar çıkan yumurta sandık
larını göstereceğini, bu hadiselerin de 
ihtiyacın temin edilmediğini gösterdi
ğini söyledi. 

Yanan ormanlar 
Cemal Akçın (Afyonkarahisar), Bu 

sene 57 küsur orman yangını olduğunu, 
bu yanan ormanların devlete mi aid 
olduğunu ve zararın mikdarmı sorarak 
memleketimizin ihtiyacı olan 600.000 
metre mikabı keresteden 150 bin metre 
mikabı çıkarıldığını, 130 bin metre mi
kabı için de ruhsat verildiğinden, 60 bin 
metre mikabınm da müteah,hidlerce çı
karıldığına göre geriye kalan 260.000 

metre mikabının nasd temin edileceği
ni öğrenmek istediğini söyledi. 

Ziraat vekilinin cevapları 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen (Kü. 

tabya) - Sırrı arkadaşımız, şimdi is
mini hatırlamıyorum, kıymetli pamuk 
yetiştirdiğini söylediği mntakanın elim

deki Jistede bilmiyorum ismi yazılı mı
dır? Ama mütehassıslarımız bu gibi mm~ 

takaları araıtırryorlar. Pamuk yetiştirme 
ğe elverişli noktalan tetkik ediyorlar. 
Arkadaşxmın dediği yerler pamuğa el
verişli ise dahildir demektir. 

Sonra Midilli çiftliği için söz söyle
diler. 3 senedenberi orada tesisat yap· 
mak istiyorum. Bunu büdce encümenin. 
de de söyledim. Bu sene başlangıç ola. 
rak iş yapacağız. 

• Fidanların fiatlan 
Fidan meselesini kısaca keseceğim, . 

çünkü bir kanun münasebetiyle bu hu
susta uzun uzadıya izahatta bulunmuş

tum. Fidanları ucuz vermenin ben de ta
rafdarıyım. Fakat bedava vermeği doğru 
görmüyorum. Ucuz vermek onun kıy

metini artırıyor, ona yapılacak ihtimamın 
önemini meydana çıkarıyor, diğer taraf
tan hususi fidanlıkların tesisi için medarı 

ULUS 

teşvik oluyor. Bu noktaları esbabı muci. 
besiyle beraber o zaman arzetmiştim. 

Fakat bu hiç bir zaman fidanlıkların te. 
sisine mani olacak derecede yüksek bir 
fiat olmamalıdır. Buyurdukları noktayı 
not ettim sırası geldiği zaman tekrar ...ıu 

meseleye temas edeceğim. 

Şükrü arkadaşım, devrilmiş ağaçlar 

münasebetiyle söz söylediler. Buna fır
kada temas etmiştik. Sonra ayrıca ken
dileriyle de konuştum, hatta bazı partik 
fikirlerinden istjfade ettiğimi arzederim, 
bu iş için bazı memurlar gönderdik, har
cirah da verdik. Devrilmiş ağaçlardan ne 
suretle ve kolaylıkla istifade edilebilece
ğini konuştuk. Orman müdürü de var

dı. Devrilmi~ ağaçların bir an evvel or. 
mantardan çıkarılmasır üzerinde durdu. 

ğumuz bir noktadır. 

Silolat' bahsi 
Hüsnü Kitabcıya cevabım, tahsisat 

noktasındandı., dedim. Yoksa silolar baş
ka bir mevzudur demek suretiyle baş

ka bir noktayı kasdetmedim. Silonun 
başa bir mevzu olduğu.. . Binacaleyh 
anlayışlarırruzda farklt bir değişiklik 

yoktur. Yalnız bir noktayı bendeniz tas· 
hih edeceğim. 45 bin ton silo bugün ya
pılmrş bulunmaktadır. "'3unun 100 bine 
çkarılması düşünülüyordu ,şimdi 200 

bine çıkarılacaktır. 

Orman yanP.;mları ve kert•ste 
ihtiyacı 

Sonra arkadaşımın söylemiş olduğu • 
57 yangın meselesi gene ya fırkada ya 
mecliste mevzubahs olmuştu. O zaman
da da söylediğim gibi geçen sene haki. 
katen yangmlar fazla oldu. Buna sebeb 
hakikaten anormal telakki edilecek dere. 
cede kuraklığın devam etmesidir. Bu 
yangınlar içinde hakiaten kaste mahrun 
olan yangınlar da vardır. Bunlar hak· 
kında takibatı kanuniye yapılıyor. Sonra . 
dediler ki müteabhidlerden ya.ngın ,çık
mış mıdır? Maalesef şimdi kendilerine 

notlarım olmadığı için cevab veremiye
ceğim. Mahkemeye intikal etmiştir, he
nüz ne safhaya girdiğini bilmiyorum. 

Kereste için 500 bin dediler. Bunun 

müstenidatınr bilmivorum. Mföe;ohhMle
rin işletmekte olduğu kısım 330 bindir. 

Bizim verdiğimiz de 180 bin olunca 

İstanbul Liseler Satınalma l(omisyonundan : 
Erzakm Mikdarı Muhammen 
Cinsi bedeli 

101000 46460 

Teminat Eksiltme 
şekli 

'.Eksiltme gün 
ve saati 

Şartname 
bedeli Santimi 

400 - 450 bin metre mikabı kereste veri
liyor demektir. 

Binaenaleyh arakadi fark buyu.rduk
ları gibi o kadar büyük değildir. Mü
teahhidlerin işledikleri 60 değil 330 
bin metre mikabrdrr. 

Devrilnıi~ a«Yadar 
~ "' > 

Yusuf Bas.kaya (Denizli) devrilmiş 
ağaçlar hakkında izahat vermediniz. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen - On
ları tesbit ettirdikten sonra derhal ve
riyoruz. Hatta bu gibi ağaçlar müzayede 
ye konulduğu takdirde müddetlerinin 

tayini için Maliye ve Ziraat Vekaleti· 
nin konuşmaları usulden iken Maliye 
Vekaletine dedik ki bu devrilmiş ağaç

lar için doğrudan doğruya Ziraat Ve· 
kaleti tarafm.dan muamele yapılsm. 

Onlar da muvaffakat etmiştir. 

Kazım Sevüktekin (Diyarbekir)-
Kereste fiyatları? 

Muhlis Erkmen - Bunu belki sual o
lunur diye notlarını hazırlamıştrm. Şım
di burada bulamadım. Ankara piy:ıs.ı-

sında 935 eylı1lünden itibaren 8 • 10 lira 
gibi bir tereffü vardır. Bunda, inşa.ıta 

birden bire başlanmış olduğu için faı:la 
bir talebin tesiri vardır. Fakat hiç bir 
vakit iddia etmiyorum ki, bu kereste 
darlığı da bunda amil olmuştur. Derhal 
tedbir aldık. Bazr fabrikalarda Ankara 

ya mühim mikdarda kereste göndermek 
üzeredirler. Yakm bir zamanda bunların 
bedellerinin itidal dairesine i~eceğini 
umuyorwn. 

Bundan sonra Ziraat Vekaleti büd
cesinin fasıllarına geçilerek kabul edil
di ve Milli Müdafaa Vekfileti büdcele
rinin görüşülmesine başlandı. Söz alan 
Milli Müdafaa V~kili Kazım Özalp şun
ları söyledi : 

''-Arkadaşlar, kara, deniz ve 
hava kuvvetlerimizin 936 yılı büd
cesi, geçen seneye nisbetle biraz 
lazladır. Bu lazlal.ık ise, ihtiyaçla
rın artmasından ileri gelmiştir Bu
nunla beraber 935 senesi içinde 
muhtelif kanunlarla ordumuza 
verdiğiniz tahsisahn yehii.nu mü
hinı bir mikdardadır. Bu kanunlar-
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la bizden istedikle1·inizi tamamen 
yapacağımıza emin olabilirsiniz. 
(Alkışlar) . 

Arkadaşlar, Ordumuz vazife
sini her zaman ifaya kadirdir. 
(Alkışlar). 

Bu büdceler üze.rinde başka söz isti
yen olmadığından sıra ile kara, deniz, 

hava ve askeri fabrikalarla harita umum 
direktörlükleri büdceleri görüşülerek 

kabul olunmuştur. Bu münasebetle 
Rasih Kaplan (Antalya) ve arkadaşla.~ 
tarafından verilen aşağıdaki takrir o
kunarak itti fakla ve şiddetli alkışlarla 
kabul edilmiştir : 

"Yeni yıl askeri büdcelerinin 
kabulü münasebetiyle yurdun a
sıl koruyucusu ve bütün aziz var
lıklarımızın yüce kollayıcısı cu
muriyet ordusuna Kamutayın inan 
ve seliimlarının bildirilmesine ka
rar alınmasmı teklif ederiz.,, 

Bmıdan sonra varidat büdcesi de görü
şülüp kabul edilmiş ve bugün saat 14 
de toplanmak üzere toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Ankara muhteliti için 

Ankara futbol heyetinden: 

Hazi.randa İstanbulda yapılacak maç· 
lara hazırlık olmak ve Ankara karışık 

takrmını kuracak futbolcuları ayırmak 

için aşağıda isimleri yazdı futbolcula
rın malzemeleri ile birlikte 28 mayıs 

çarşamba günü saat 17 de Ankara Gücü 
alanında bulunmaları. 

Ankara Gücünden: Natrk, Ali Rıza, 
Enver, Nazmi, Semih, Hamdi, yaşar, 

Fahri. 

Gençler Birliğinden: Halid, Sala
haddin, İhsan, Rasim, Niyazi. Selim, 
Ahmet, Münir. 

Muhafız Gücünden: Saffet, Gazi, 
Ali. 

Altınordudan: Malunut, Mehmet, 
Resai, Sedad, 

Çankaya: Orhan, Ömer, İskender. 

Manisa Belediyesinden: 

Elektrik Eksiltmesi 
Dağlıç eti 
Karaman eti 28000 12040 Kapalı zaf 5/6/936 

s. 15 
379 2 300 3 1 - Manisa şehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince musaddak 

proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konulmuştur. Kuzu 
" 

19100 8786 
Sığır " 21300 8520 

75806 5685 45 

4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

Ekmek 470000 51700 3872 50 Kapalı zarf 5/6 '936 259 
s. J 5.30 

Sade yağ 48500 41225 3091 88 Kapalı zarf 5/ 6/936 206 
s. 15,45 

Toz şeker 94000 24910 2288 60 Kapalı zarf 5/6/936 153 
Kesme 19000 5605 

" " s. 16 

30515 " 
- Komisyonumuza bağlı yatılr lise ve muallim mekteble:inin yu.karda mik~ar~ muhammen bedel

lerile ilk teminatları ve eksiltme gün ve saatleri şartnamelerın tedarık bedellerı hızalarında yazılı er- ABONE SARTLARI 
Müddet Dahilde zaklar kanalr zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. . . . 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komısyonda yapılacaktır. İsteklılerın 
sartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret odasının yen~ yıl vesikası ve teminat mak~~zla· 
riyle beraber teklif mektublarmı ihc:le için tayin edi~e~. saatlerden bır saat evv~l makb~z m~kabılınde 
komisyon riyasetine vermeleri, ilk teminatlarını bellı gun ve saatten evvel komısyon rıyasetınden ala
ca klan irsaliye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatı~.aları. 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 16 .. 
1 Ayhğ1 5 " 9 ,, 

Posta ücr .. ti ~önderilmiyen 
Şartnameler komisyonda bedelleri mukabilinde ahnabılır. (2857) 1-2013 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

1 - Mahcuz olup mukaddema satışa çıkarılan ve 2280 numaralı 
kanun hükümlerine tevfikan satışı tecil olunan Ankaramn Balka'i 
köyünde kain şarkan Apdi paşa çiftliği garben tarik, şimalen Mus
tafa zevcesi Emine, cenuben mukaddema Hüseyin oğlu Yakkup ha
len kömürcü Osman ve sahibi sened kısmen İbrahim oğlu Bahri ve 
köse oğlu Mustafa veresesinden Şükrü tarlasiyle mahdud Tapunun 
cilt 5 ve sıra: 31 numarasında kayıtlı 111759 metre murabbaı ve 
5588 lira muhammen kıymetli tarla aşağıdaki şartlar dairesinde sa
tışa çıkarılmıştır. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 29-6-936 tarihine miisadif 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmis olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey- akçası veya milli bir bankanın temi
nat olarak kabul edilen hazine tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 sini bulduktan ve üc defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine. ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin ·yiizde 75 şini bulmadığı takdirde 14-7-936 tarihine müsa
dif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada bedeli 
her ne olursa olsun satışı yapılacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea
kip verilmediğ"i takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme
si için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında iha
le bedeli yatınlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci teılinten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale erlilecek
tir. Teklifi vechile almağa razı olma?~a gayri menkul veniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 

edilecektir. 
8 - Her iki artrrmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 

tapu harcile dellaliye resmi müşteriye v~ i.hale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aıttır. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla di~er alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbitelerile 20 gi.in içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya istirak edecekler her piin tarihinde 934/101 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 1-2154 

Türk Hava [{ururnu 

Şirrdiye l<adar binlerce k;:,yi zengin etm;~tir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadrr. 

Büyük ikramiye: 30.00<' Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 

(20.000,) 

10.000, 

liralık 

liralık 

2 - Lokomobil, Elektrik müvellidi, tevzi tablosu. irtibat nakil
leri, muhavvele merkezleri ve teferruatr, şebeke tesisatı ve bunla
rın montajları ve sair bilcümle teferruatı ve malzeme kapalı zarf 
usuli iledir. Bedeli muhammen altmış beş bin üçyüz otuz altı lira o· 
lup ayrıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası bu ek
siltmeden hariçtir. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. A - Eksiltme şartnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Keşifnameler ve teferruatt ve saire 

4 - İstekliler bu evrakı Manisa Belediyesinde görecekleri g-ibi 
İstanbulda Taksimde İstiklal apartrmanmda elektrik mühendisi 
Hasan Haletten de bedeli mukabilinde alal::ilirler. 

5 - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren kırkl:>cş 
gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü saat on altıda Manisa Be· 
lediye binasında yapılacaktcr. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları ve· 
ya 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde bir banka mektubu ge• 
tirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıklarım ve bu hususta 
ki fenni kabilivetlerini gösterir kanaatbahş vesika ibraz eylemeleri 
ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname ve 
mukayyet bulundukları Ticaret Odası veya mahkemesinden yeni 
tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları besinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Manisa Belediye dairesine teslim edilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet mezkur saata kadar gelmiş ve 
dış zarfrrım miihür mumu ile kanatılmış olması şarttrr. 

8 - İşbu eksiltme ve ihale 2490 savılr artırma, eksiltme ve ihale 
kanunu dairesinde yapılacağından teklif mektuplarının da bu kanu• 
nun tariF::ıt'"a ve hükümlerine uygun olarn1< hazırlanmış olmasr şart• 
tır. (1162) 1-2166 

Af'ı 
../ 

o 11 ıu ıı-. 
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SUMER BANK 
l .... ,.. 1\ıu·· clürlüITTinden~ 
ın1unıı L' ~ . . 

1 an Denıır ve Celık Fab-
.. ,. baş an . -k h 

Bankamı?.ca t~sısın- arak istihdam e~ılme .~e ta. -
rikaların<la teknıker 01 bA ernleketlerıne gonderıl-
. . . k .. e ecne ı m ·ı kt" sıl ettırıtme · uzer b. mezunu scçı ece· ır. . 

mekiçin 25 sanat ınekte.lı 'tmelerine ve avdetlerın
Bu namzetlerin tahsı1 e gıala~na mani olacak şe-

. de ra J!;m h" de Banka hi.ımetın ~. b~ müesseseye karşı ızmet 
hususı ır ı · · mış kilde resmi veya skeri hizmet erını yap 

teahhütlcri olmama:ı .veda ;r ve çelik fabrikaları bü-
. tlennın em. · 1 ı· 

olup sıhhi vazıye b"lınelerine müsaıt o ması a· 
tün şubelerinde çalışa 1 

• 

zımdır. . 1 ta Banka hesabına tahsı-
. fı haız o up ·k· 30 Yukarıkı ev.sa . a ··ı<la yazılı vesaı. ı en g~ç 

le rritmek istiyenlerın aş g (M E.) remzıyle (Sumer 
b ·1 • kadar · · ·· d haziran 1936 tarı•11ne .. _ .. A kara) adresıne gon er-

Bank Umum Müdürlugu - n 

meleri icap eder. 
VESİKALAR: . 
1 _Hal tercümesı · 
. ehadetnamesı . . 

2. - Mektep ş d bonservıslerı 
3. - Calıştığı yerler en 
4. - s·ıhhat raporu. 
5. _ Fotoğraf .. h"' ve makine i.le yazılmış 

·· nus Ç> Bu vesikalar uçer 1-2007 

olacaktır. :r: ;ıil,J? T =fLT::CtfuLT.LTI:ı'dl!i 

ı?l!1:1Tl:rJ:l"JOJiE r dan: 
Ç Esirfl'eme Kıırumıı ... ocu { - ~ .. ••t . 

A 

0 
k .10 alınmak uzere su evı-

Günde asgari 60. a~an:ıı ıo ~·nakasaya konulmuştur. 
"k .. t htıyacı mu G 1 M mizin bir senelı su 1 .. nü saat 15 de ene er-

Kati ihale 5 Haziran_ 936 f.u:ı:~~rın şartnamesini görmek 
kezde yapılacaktır. Istek ı 1 'lan olunur. 1-2153 
üzere Muhasebeye müracaat arı 1 

--------~ a lrilialar 
Ticaret 

Asice ·i 
l(ale ·nd~n: 

Nümune No. 

55 000 Adet 1/4 Kiloluk Av barutu Etiketi ~: 
40 000 " 1/4 .. .. ,, 89 

500 000 .. firma pulu . • ... k Yozgat barut fabrikası ihtiya-
Yukardaki yazılı üç etık.:t kuçu i örmek ve şeraiti öğrenmek 

cı için tabettirilecektir. Numun.elerbagş vurabilirler: 1-2135 
. . .. t" ret kalemıne 
ıstıyen'er her gun ıca 

- Aıık:tra ValiliITT.nden : 
.. ~ Aylık muh. Dipozito 

bedeli icarı Miktarı 
Metruke L" ku Lira ku 

No. Müştemilatı ıra 
Mevkii 
Yenisehir aşağı 
ayrancı 

K. No. 3 oda. mutbah. 
360 Hela, odunluk 

kömürlük 15 00 

3 oda mutbah. 
Yenişehir süleyman hela taşlık, kuyu 20 00 

13 50 

18 t)O 

B. mez. rhğı 385 
3 oda 1 mutbah. 

Yenişehir kavaklı 1 bel~ banyo 27 00 24 30 
dere 6-328 396 k umaralarile müştemilatı ve 

Yukarda mevkii kapı ve met~u e ~1 evler 5 haziran 936 cuma 
aylık bedeli icarı muhammenlerı .Y~zımayıs 937 gayesine kadar ica
günü saat 15 de açık artırma suretıy e 
ra verilecektir. ev siirmek üzere sözü geçen 

•. İsteklilerin şeraiti öğren~ek ~:: d.ipozito makbuzlarile defter· 
gun ve saatte hizalarında gost~r atları. (1089) 1-2032 
darlıkta kurulan komisyona muraca -
Anliara Valiliğinde 0 : 

. t nesinin 1936 mali yılına ait aşa-
Ankara Emrazı zührevıye hfa.s 3

1 
ve muvakkat teminatı yazılı 

g~ d · · d"I ıat arı ı a mıkdar ve tahmın e ı e? k nulmuştur. 
muhtelif ihtiyaçları açık eksıltm~;:e 0 

Şartnameler hastaneden ~.st~nılır~ 14 de emrazı zühreviye hasta· 
Eksiltme 5-6-936 cuma gunu saa 

nesinde yapılacaktır. h 1 ihale gününden evvel vila-
Teminatı muvakkateler bebeme ~acaktır. (1105) 

Yet muhasebe veznesine yatırılmış 0 
• Cinsi 

Tabmit i fiat Kilo Muvakkat temınat 
Lira K. Lira K. 

11,5 5600 49 
9,5 1400 10 

40 3500 l05 
30 600 13 50 

. 22 1750 28 90 
l o 400 30 

26 150 3 
65 50 2 50 
25 1.50 2 90 
32 250 6 

6 350 1 58 
5,5 300 1 28 

14 100 1 05 
18 50 70 
15 50 41 
60 20 90 
ı.5 300 adet 34 

14 50 53 
30 25 54 
15 50 42 
15 50 42 
45 350 11 85 
12 150 1 35 

31 1 S ton 34 90 
02 32000 48 
13 5000 48 50 

4 30 40 teneke 13 -

Ekmek birinci 
Ekmek ikinci 
Et erkek koyun 
Et kuzu 
Pirinç 
Sade yağı 
Makarna 
Zeytin yağı 
Salça 
Şeker 
Soğan 

Tuz 
Kuru Fasulya 

Nohut 
Mercimek 
thlamur 
Yumurta 
Un 
Kuru meyve 
Süt 
Yoğurt 

Sabun 
Soda 

Yerli maden kömürü 
Kesilmiş meşe oduntl 
Yaş sebze 

Gaz yağı 1-2041 

Aııliara Belediye Reisliğiııden : 
liafta tatili kanunundan istifade eden ticarethanelere verilen 

ruhsatiye müddeti 31-5-936 akşamı bitiyor. Bugünden itibaren bu 
~~hsatiyelerin yenıleştirilmesine başlanılmıştır. Alakadarların şim-
_ıden eski ruhsatiyelerini bir istidaya iliştirerek müracaat etmele· 

rı lıi~ımdrr. Yeni sene için ruhsa:iye almamı~ olanların ticaretha
nelerı haziranın birinci gününden itibaren pazar günleri kapatıla· 
taktır. (1118) 1-2061 

ULUS 

A~ KAR.A PALAS 
BUGÜN 
l>avivoııda 

c·NA-l.ıEE·. and BARRY 
ve "antöz 

SORA von I~ASEVV Sl(A ıı n 
Veda miisanıcre si 

Kotivon 
(Y cnu·kln 2 li ra) 

29 MAYIS 
Cuma o-iinünclcn itib arcn 

) azlık lokanta tar aça 
vt• haht:c•nin ac:ılı -:ı 

Demirkapıda: İstanbul Jandarnıa 
(onalc l{omutaıılığından : 

Demir kapıda Askeri levazım anbarı yanında inşaatı yarı kal
mış olan ve Jandarma Konak ve anbar heyetinin oturmalarına tah
sis olunan binanın ikmal~ inşaatı 19-5-936 dan itibaren kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Binanın keşif bedeli 28925 lira 20 
kuruştur. İlk güvenmesi 2170 liradır. Mukavele, eksiltme işlerine 
ait fenni şartname. plan ve buna ait bilcümle mtiteferri kağıtları 
parası mukabilinde komisyondan verilecektir. Eksiltme 3-6-936 çar-
şamba günü saat 15 de Demir kapıdaki jandarma konak komutanlı
ğı bi~asındaki. komi~yonumuzda yapılacaktır. İsteklilerin bu işi ba
şarabıleceklerıne daır Nafıa d:ıiresin1n ehliyet vesikasını, ilk gü
venme bedeli icin maliye sandık makbıızu veya muteber b:ınka mek· 
tubunu ve 2490 sayılı kanunda yazılı bilumum belgeleri hamil ola· 
rak eksiltme saatinden lıir s"ııt evveline kadar komisyona vermiş 
bulıınm:ıları ilan olunur. (2~88) 1-200.5 

ııı tTfx::rxıııxı:ı:ıı İŞ B üROSU cı,:ı:cıJ?:ı'J1'.J!r~ 

~
, eniş hi · e (ızıt y yanın a: ~ 

l - Bina ,arsa, baP, satmak ve almak istiyenler, 
2 - Doğru ve çabu~ tercüme ve daktilo işlerini yaptırmak 

1 
istiyenler ~ 

3 - İn'laat yaptrracc>Jdardan tıış. kum ve çakıla ihtiyacı o· 
lup da uygun fiat ve çabuk vesaitle tedarikini arzu edenler ve 
her türlü nakliyat işleri olanlar islt'rini emin bir surette yal-
nız biiromıı7-a vantırırlar, Tel: 2038 KERİM ERT AÇ i:;f 

;LxXr1-ı?J.:rIP:y1..,.1xkJJ;frixŞ .. ı:t.,:tr1x1P::r;1T.lx1xixiı:t:;:l.1] 

Nafıa Bak~au ı ""ı~ dan: 
1 Temmuz 1935 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ba· 

kan lığ• malzeme eksiltme komisyonu odasında 200 000 lira muham
men bedelli 4000 ton kreozot kapalr zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
muştur. 

Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bakanlık 

Malzeme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 1 Temmuz 936 çarşamba günü 

saat 14 de kadar Bakanlık malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazım· 
dır. (1030) 1-1958 

f; r1x1x1T1ıc1x1T1,:tf :Lı; :fLT1xJ:r: T :ı: :ı: flx1xJ:r1yJ:r1x1ı• 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SUMER BANK 
Umumi 1\Iüdürlüğünden: 

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

2. - Bu işe ait eksiltme evra~ı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesı 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname ve zeyli. 
D) Ölçü usulleri . 
E) Vahidi fiat ve keşıf hulasası 
F) Projeler. termin planı 
Talip olanlar bu evrakı 800 kuruş bedel mukabi
linde Sümer Bank Ankara ve İstanbul şubeleri 
veznelerinden satın alabilirler. 

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

4. - Eksiltme kapalı azrf usulile olacaktır. Taliplerin 
· 2782 liralık muvakkat teminat vern1eleri lazım

dır. Eksiltmeye girecekler 30.000 liralık bir tek 
bina yaptıklarına dair vesaiki eksiltme günün
den hes. gün evveline kadar Ankarada Sümer 
Bank Umumi Müdiirlü~üne ibraz veya posta ile 
gönderecekler ve alacakları ehliyet vesikasını 
teklif mektuplarına raptedecel~lerdir. 

6. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank İstanbul 
şubesi müdürlüğüne makbuz mukabilinde tevdi 
edilmiş bulunmalıdır. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihale saatmdan bir saat .evveline 
kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde k~na-
tılmış bulunması sarttır. 1-2119 

S \YFA: 7 
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~ SU 1\1 ~ R A N K -~-~.·~=; 
= Umumi l\lüdüı·l~Uüııden : ~ 

Bankamızca tesisine başlan~n Dcr.1i• .,e Çelık Fab-= rikalarmda vazife deruhte etmek üzere ihtıı.a.c; sa.'ıiLi • -
;; olmak için ecnebi memleketlerinde std! g~no. ... k mak-

sadile on Teknişe Hohşııle veya milmasi.i. mektt~iı~:r 
= mezunu makine, Metallürji, Madı:n. \'e El~İtTIİk l\1ü
=hendisleri ile on tekniküm mezunu seçi!cLekt.r 

-·· --
-· ----- Bu mühendis ve teknisiyenlerin askcr11:dcc ni yap

~ mış olmaları, resmi veya hususi müesse.:-derc karşı 
- staja gitmelerine ve avdette Bankanın himıetind~ 1,,;(·-

- lışmasına mani olacak şekilde hizmet teahhütleri ~1-

-
-· 

- maması. sıhhatlerinin demir ve çelik fabrikalat~:un -herhangi bir şubesinde çalışmasına müsait olmas! :ıa.= zımdır. Namzedlere stajları esnasında müsaid t:•.•si-
--

- sat verilecektir. -· 
_ Yukarıki şartları haiz olup da staja gitnıek iı;• i
- yenlerin aşağıda yazılı vesaiki (Silmer Bank U::m:}ıi 

---
== Müdürlüğü, Ankara) adresine (M. E.) remziyle ı;;.;•1- -
- dermeleri icap eder. _ .. 
- VESAİK: •.• -- 1. - Tercümei hal -
- 2. - Diploma sureti ve imtihanlara ait notlar. 

3. - Varsa bonservisler. = 4. - Sıhhat Raporu. 

:::::: 

5. - Fotoğraf. = Bu vesaik üçer nüsha ve maK.ine ile yazılmı'ı olcı· -
_ cal.:tır. _ 
:: En geç Haziran 1936 sonuna kadar mü raca at edi-

lecektir. 1-2006 

=11111111111111111111111111111111rıımıı1111111111ıı11111111111mıııı111111111ııı11111111111111 = 

MİLLI MÜDAFAI\. VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAHI 

l - Kütahyada yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 497,514 lira 15 kuruştur. İlk inanç parası 23.651 
liradır. 

3 - İhalesi 10-6-936 çarşamba günü 'tam saat 15 dedir. 
4 - Keşifname, resim ile idari ve fenni şartnamesini almak isti

yenler 25 lira karşılığında komisyondan alırlar. 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar için 2490 sayılı 

kanunun 2, 3 üncü maddelerinde iste1'ilen ve Bayındırlık Bakanlı· 
ğından alınması gereken fenni ehliyetnameler için ihale gününd r. 
sekiz giin evci mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradan da alı
nacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal verilrrcsi 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mektuplarını da iha· 
le saatinden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. Satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. (1078) 1-1999 

1 

Bu yazın en büyük hadisesi. 
1 Haziranda B U R S A şehrinde 

"ÇE A s,, 
OTEL1NIN AÇILMASIDIR 

Modern bir otel, tarasalı bahçeler. banyolu odalar. 
ayrıca eşsiz banyo tesisatı 

Otelin oda banyoları ve hamam tesisatı için temin 
ettiği ÇELiK SU romatizma, siyatik, karaciğer, 
böbrek ve daha birçok hastalıkların en güzel devasıdır 

Her türlii f cnni h·ı·dı-;at~ :\la~()r , e masöz 
Otel ANKARA PALAS ıirketi taraf mdan işletile· 

cek ve Viyanadan gelen SIX FUNNY FEL~OWS 
orkestrası gündüz ve gece müşterilerimizi 

eğlendirecektir 

Banyo • Kalıycaltı - Yemekler n· otla birlil te 

4-5-6 Liradır 
1-2111 

D. D. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMlSYONU iLANLARI: 

İLAN t 

1 
Şebekemiz üzerinde işliyen sürat, yolcu ve muhtelit trenlerin 

vakti hareket saatleri, Alsancak. Eğirdir kısmı hariç, 1 Haziran 936 
gününden itibaren değiştirilecektir. Yl!ni vakti hareket cetvelleri 
istasyonlarımıza asılmıştır. Daha fazla malumat için istasyonlara 
müracaat edilmesi. (1145) 1-2123 

İLAN 
Muhammen bedeli (6227) lira olan sekiz takım Komple tiruvar 

14-7-1936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu i§e gi~me.k ~s!iyen.lerin ( 467,05) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tarın ettığ~ v~~s.ıkaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
ka,ı:lar Komısyon Rcıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme Müdürlüg~ünde H d d 
Tesellüm ve Se k M .. r ı·· v ·· d · • ay arpaşa a 

Anl{ara 

v uc ur ugun e ıstiyenlere parasız verilmektedir. 
(1164) 1-2167 

ahçe · vler Yaııı 
oo eratifin n: 

tıra~:~1ara Ba~çeli .~vler Yapı Kooperatifinin beş tip üzerine yap-
. g 150 evın munakasası bu günlerde ilan edilecektir. Aı:.agv ıda-

kı "'artla ·· b · :.-de " E 1:,~ gore u ınşaa~la ala.kadar olabilecek müteahhitler ,imdi· 
n m t Bankasındakı hususi komisyona müracaat edebilirleı : 
. 1 -( nşaa.tın _muhammen bedeli 800 bin lira olup muvakkat •:.· 

mınat 40) hın lıradır. 

2 - Evvelce en az (300) bin liralık "bina inşaatı vapmr:ı :>ldtı~u· 
~u: ~e bu ~nş~atı yapacak fenni ve mali iktidarı buİunc111~um1 m"· 

C} yın vesıka ıbrazı lazımdır. ! - -2173 



--
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SAYFA~ ULUS 28 MAYIS 1936 PiRŞEfvı.G2 

F atör Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. Halil Naci Mıhcıoğlu ticaret evi Tel.1230 

1 ANKARA BELEDİYE RE1SUG1 lLANLARl 

t LAN 
1 

1 - Ankara belediye hesap işleri direktörlüğüne lüzumu olan ve 
(33) nümuneyi ihtiva eden defatir ve evrakı matbua açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. , 

2 - Mııh,>mmen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

1350 00 63 75 
3 - Nümune ve şartnamesini ~örmek istiyenler her gün levazım 

müdürlii~i"ne müracaat edebilirler. 
4 - Eksiltme 2. 6 • 936 salı günü saat 10,30 da belediye encüme-

ninde yaprlacaktır. (1100) 1-2027 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1067 inci adada Selanik caddesinde Manisa 

saylavı Osmana ait 5 numaralı parselde 14 metre murabbaı Beledi
ye malı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - M11hammen bedeli 70 liradır. 
3 - Muva'<kat teminatı 5.25 liradır. 
4 - Şar namesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

..Aine isteklilerin de 9 Haziran 936 salı günü saat on buçukta Bele-
diye encümenine müracaatları. (1139) 1-2105 

İLAN 
1 - Yeni ehirde 1079 adada ,. "t İnönü caddesinde Ordu say

lavı doktor Ziya Nakiye ait 12 ı. ralı rarselde 16 metre murab
baı Bcleclive malı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 96 liradır. 
3 - Mtı""kkat teminatı 7 liradı • 
4 - SGrtnamesini görmek istıvenler her gün Yazı f sleri kale

mine iste'· :ıerin de 9 Haziran 935 S"h günü saat onburl1Kta Bele-
diye enci"...,pn\ne müracaatları. (1140) 1-2106 

İLAN 
1 - Yenisehirde 1074 üncü adada Leman'a ait 6 sayılı parselde 

120 metro r"'trabbaı ada fazlası arsa 15 gün müddetl eaçrk artırma
ya konulmı c;tur. 

2 - 1\ll">ıh.,'Tlmen bedeli 360 liradır. 
3 - JllT·ı..,.~kkat teminatı 27 liradır. 
4 - ~'ir~mımesini. görmek istivenler her gün Yazı İşleri Kale

mine, TaliTl1 rin 9 Haziran 936 salı günü saat on hııçt11<ta Belediye 
encümenine mUracaatları. (1141) 1-2107 

tLAN 

1 - Mczh'lhanm kesme taş 

cephe ihat:t rlrvarı ile iki adet 
bekçi kulübPc;i inşası kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Keşif 

bedeli 7187 72 liradır. 

görmek istivenler belediye fen 
direktörlüğüne geleceklerdir. 

3 - İhalesi 29.5.936 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 11 de 
belediye encümeninde yapılacak
tu. 

4 - Muvakkat teminat 539.08 
2 - Proie ve şartnamesini liradır. ( 1061) 1-1949 

1 ANKARA LEVAZIM AMiRL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Cebeci hastahanesindeki hastalarla gedikli küçük zabit mektebi 

talebelerinin ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 800 kilo koyun eti 
29-5-936 tar'hine müsadif cuma günü saat onbeş~e pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin Ankara levazım Amirliği satın alma komis-
yonuna gelmeleri. (1172) 1-2170 

İLAN 
Gedil ii~ük zabit mektebi talebeleri ile Cebeci hastahanesin-

deki ha'"t.,, '" icin 4800 kilo sığır eti 29-5-936 tarihine müsadif cu
ma giınii S""t o.nhirde pazarlıkla sa ın alınacaktır. İsteklilerin An
kara leva:nrn amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1173) 1~2169 

İLAN 
P ınarh ·sar için 22000 liralık 100,000 kilo sığır eti ilk peyi 1650 

liradır. Kn·nılı zarfla jhalesi 29 mayıs 936 cuma günü saat onbeşte
yapdacaktır. İsteklilerin Vize satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1017) 1-1897 

İLAN 
Tümen ve Haydarpaşa hastahanesi ihtiyacı için kapalr zarf usu

lü ile münakasaya konan: 
A - Münakasası 20-5-936 çar§amba günü yapılacağı ilan edilen 

50 bin kilo koyun etinin eksiltmesi 20-6-936 cumartesi günü saat on
da yapılacaktır. 

B - Eksiltmesi 22-5-936 cuma günü yapılacağı ilan edilen 140 
bin kilo 5,ğır etinin eksiltmesi 20-6-936 cumartesi günü saat onda 
yapılacaktır. 140000 kilo srğır etinin bedeli 49840 liradır. % 7,5 te
minat akçesi 3738 liradır. 50000 kilo koyun etinin bedeli 24820 lira
dır. % 7,5 teminat akçesi 1761,5 liradır. Koyun ve sığır et_lerinin 
muvakkat tnnıinat akçeleri eksiltme saatmdan bir saat 33. Tiım mu
hasebesi VP7 ıesine ve yahut herhan'{i bir rrıalsandığına yat.ırılarak 
kapalı zarf'ann eksiltmeden bir saat eve] komisyona verilmış olma
sı lazımdır. Bu eksiltmelere girecek taliplerin bu islerle mesgul ol
duklarına d.,;r resmi vesaik beraberinde getirip ibraz etmeleri meş
ruttur. Ş"rtnı.meler her gün Selimiye komisyon11nna görülür. 

(1154) 1-2165 

TOPRAK ve DENİZ AVCILARI 
Pendi'· c'l niz kenarında. İstasyona 2 kilometre mesafede bağ, 

bahçe, t rl.,_, araj ve saireyi havi 5 odalı köşk acele satılrktır. Bey
o"lunda T".-.p] meydanında Nerkis sokak 4 No. da Corciye müra-
caat. Tel ıı• 15. 1-2112 

A {ara birinci noterliğine 
IIu usatı tiyenin Ankarada Kınacı zade hrınında kain (Türki

ye Milli İn ~ı·t ve İhracat Anonim Şirketi) ne tebliğini dileriz. 
Şirket'ın" 'n Ankara acentası bulunan mezkur sirketin tarafı

mızdan telcı1+i evlediği acentalık ve buna müteferri bilcümle vazi
fe ve saıaı. ·,,e•ini bu kerre hasıl olan lüzum ve zarurete binaen ta
mamen refc0lecti~imizi ve binaenaleyh artık şirketimizi temsile ve 
namu hesab•n'rza harekete hiç bir sıfat ve mezuniyeti kalmadığını 
beyan ve bıı'""ihıe kadar olan muamelattan mütevellid kanuni hakla
rımızın mah'rı?: bulunduğunu ilave eyleriz. 

Keyfiyetin ihbarı ztmnında hazırladığımız işbu dört nüshadan 
ibaret iht:ırn--eden bir örneğinin yukarda adresi yazılan (Türki
ye Milli frth 311t ve İhracat Anonim Şirketi) ne tebliği, bir öme
einin ne~ir VP ;ı§n için Ulus gazetesine gönderilmesi, bir örneğinin 
dairenizde :0

1• 1·onulmasmr ve di~er örneğinin dahi tasdikli olarak 
tarafımın iı lf'"irti saygılarımızla dileriz. 

Üny()n ";,,.r>rta kumpanyaları Sark kontuvarı türk limitet sirketi 
Bu İh•~ ~ --,.nin bir nföıhası 25-5-1936 tarihinde muhatap Milli 

İthalat ve ~-~t T. A. Sirketine usulen tt'!hliğ etlôJmekle bu mu-
•ddak suret sahibine verildi. 25 Mavrs 1936 

An.kara Birinci Moteri Reşid Tamersoy 
1-214Z ' 

Ankara Valiliğinden 1 As. Fb. U. Md. Satın 
Alma Komisyonu llB.nlan 1 NASl"Q llACl 

KANZUK . 
ra ile devam edileceğinden ala
kadarlarda malfımat husulü için 
keyfiyet ilan olunur. 

Her köyün hizasına konmuş 
olan tarih ve günler tahminidir. 

'Ô 

40.000 METRE HAM İPEK 
KUMAŞ 

2901 sayılı kanun hükümleri· 
ne göre 1 Haziran 936 gününden 
itibaren Erazi tahririne başlana
caktır. Ankara merkez kazasının 
tahririne Mamak köyünden baş
lanılarak aşağıdaki müselsel sı· 

---~---
(1160) 

Tahmin edilen bedeli (32000) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin~ 
si yazılı malzeme Askeri Fabri • 
kalar Umum Müdürlüğü Satrn 
Alma Komisyonunca 10 - hazi.ran 
- 1936 tarihinde çarşamba günü 
saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir Şartname bir lira 60 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 2400 lirayı havi tek -
lif mektuplarını mezkur günde 
c;;ı2t 14 e kadar kcı,..._;~··· 

HAZİRAN/936 
1- Mamak 
5 - Karaağaç 
9 - Öreğil 

11- Araplar 
14 - Kayaş 

18 - Ortaköy 
22 - Kızılca 

24 - Nenek 
29 - Kavaklı 

TEMMUZ /936 

4 gün 
4 " 2 

" 3 
" 4 " 4 " 2 " 5 

5 " 

4 - Peçenek 5 ,. 
9 - Gecik 5 ,, 

14 - Tatlar 3 ,, 
17 - Karapürçek 6 ,. 
23 - Solfaı:tol 8 ., 
31 - Yalıncak 2 ,, 

ACUSTOS /936 
2 - Lodumlu 3 ,. 
5 - Taşpınar 7 ,, 

12 - K. Şar 2 ,, 
14 - Alacaatlı 2 ,. 
16 - Dodurga 4 ., 
20 - İncik 2 ., 
22 - Hacılar 3 ,, 
25 - Ballık pmar 4 ., 
29 - Yavrucuk 2 ,, 
31 - Koparan 2 

EYLÜL /936 
2 - Tuluntaş 3 ,, 
5 - Şehitali 5 ,. 

10 - Fevziye 3 ,, 
13 - Balıkuyumcu 3 ., 
16 - Ziryıırtcu 2 ., 
17 - Balayurtçu 2 ,, 
19 - Esenler 1 ,, 
20 - Anayurt 3 ,, 
23 - Polatlar 3 ,, 
26 - Zirpeçenek 4 ,. 
30 - Kurtşrh 1 ,, 

TEŞRİNİEVEL/936 
1 - Yapracık 4 • 
5 - Bağılca 3 ,, 
9 - Kutuğun 3 ,, 

12 - Karakusun 3 ,, 
15 - Ba1gat 3 ,, 
18 - Etimes'ut 4 ,, 
22 - Ergazi 3 ,, 
25 - Elvan 2 ,, 
27 - Saraycık 2 ,, 
29 - Zirçimşit 2 ,, 
31 -- Sincan 3 ,, 

TEŞRİNİSANİ/936 
3 - Emi"y~man 3 ,, 
6 - Osmaniye 2 ,, 
8 - Zir 8 ,, 

16 - Erkek su 2 ,, 
1".J - Kayı 6 ,, 
25 - Bucu~· 7 ,, 

BİRtNCİ KANUN /936 
2 - A~açören 2 ,, 
4 - flyaCTUt 3 ,, 
7 - Mülk 5 ,, 

12 - Odan 1 ,, 
13 - Çolu 2 ,, 
15 - Osmaniye 1 ,, 
16 - Seyirce 1 ,, 
17 - Susuz 7 ,, 
24 - Saray 3 ,, 
27 - Teşrek 3 ,, 

KANUNUSANİ /937 
1 - Karacakaya 4 ,, 
5 - Yuva 7 ,, 

11 - Kapaklı ı ,, 
12 - Mernlik 4 ,, 

Çocuk Doktoru 

Dr .. Sa ni Ulus 

Satılıli: arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rı:nda eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma

liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 

imtiyaz sahibi ve Ba~mu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne'1"İyab ldart: 
eden Yazı itleri Müdürü 
Nasuhı BAYDAR 

Ça1tlraı caddea civannd,. 
Ulu. BtUCmeflinde ba.dmqtır. 

16 - Yaylacık 4 gün 
20 - Evedik 3 " 23 - Ovacık 4 .. 
27 - Bağlum 10 

" 
HAZİRAN/937 

1 - Kösrelik 2 
" 3 - Zemlik 3 
" 6 - Saray 3 
" 9 - Karacaviran 3 " 12 - Pursaklar 4 " 16 - Krc;lar 1 ,. 

17 - Orh:>niye 6 ,, 
23 - '!'.\itik 3 " 
26 - !rendi 5 ., 

TEMMUZ/1937 
1 - Güll'enç 5 ,, 
6 - Lezği 5 ,, 

11 - Krlmclar 5 ,, 
16 - Ahr ve s'..mcar 6 ,, 
22 - Aluavut 2 ,, 
24 - Yrlbant 2 ., 
26 - Ahrrköy 2 ,, 
28 - Örencik 8 ,, 

AÔUSTOS/1937 
1 - Sarrnyak 4 ,, 
5 - Sanlar 4 ,, 
9 - Sovucal.: 6 ., 

15 - Yassrviran 6 ,. 
21 - Ka~an 1 ,, 
22 - Ht1Hi'rnyı 2 ,, 
24 - Mehti 1 ,, 
25 - Av<lm 3 ,, 
28 - Emir"{azi 2 ,, 

EYLÜL/1937 
1 - Alkavun 3 .. 
4- Emir 3 ., 
7 - Karalar 5 ., 

13 - İ~ne 3 
16 - Kınık 2 ,, 
18 - Bağlıcimşit 3 ,, 
21 - Fethiye 10 ,, 

TE~RİNİEVVEL / 1937 
2 - İncirlik 2 ,, 

5 - İmrohor 3 ,, 
8 - Mühye 5 ,, 

14 - Karataş 5 ., 
19 - Bursa! 4 ,, 
23 - Virancık 3 ,, 
26 - Gölbaşı 2 ,, 
28 - Gerder 6 ,, 

TESRİNİSANİ/1937 
3 - Karaoğlan 5 ,, 
9 - Cakal 7 •• 

16 - Kusunlar 4 ,, 
20 - Krbraz 10 ,, 

KANUNUEVEL/1937 
1 - Bcıyındır 7 ,, 
8 - Kutludii<>ün 7 ,, 

16 - Yal:uobaddal 6 
22 - Ahdi~aşa çiftliği 2 '.: 
24 - Kalaba 3 ,. 
27 - Küçükyozgat 10 ,, 

KA NUNTJSANİ /1938 
7 - Deresıh 7 ,, 

14 - Ediil-~ 2 
rn - Ha~~norrlan 7 ,, . ~ " 2:1 - Hısar 4 
27 - Karacahasan 5 ,, 

ŞUBAT/1938 
2 - Kuscu Ali 5 ,. 
7 - Ktırbağa 6 ,, 

13 - Krlındar 7 ., 
20 - Odabasr 7 ,, 
28 - Aydıncık 

1-2161 

ANKARA TİCARET ve SA
NAYİ ODASI RİYASETİN
DEN: 

Odada ifa edilmekte olan si
cilli ticarete kayıt muamelesi 
müddeti 15 Mayıs 936 tarihinde 
bitmiş ise de işlerin çokluğu se
bebiy)e lıir çok tacirlere nit mu
amele ikmal e lilememis oldu
ğundan mü<ldetin i'"bu tarihten 
itibaren iki ay daha 11..;atıldığı 
ilan ol•ınur. 1-2155 

Otomobil alınacak 
Hususi olarak kullanılmak Ü· 

zere kapalı veya açık olacak. 
Telefon: 3655 1-3139 

• 

melcri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. üncü 
madtielerindeki vesaikle mezkur 
giin ve sc:ı'ltte komisyona r.ıüra-
c;ı;ıtfarı. (1112) 1-20CJ4 

Satılık kiralık ev 
Yenisehir, Bozkır sokak 8 dört 

oda, kalorifer, bahçeli ev. 1449 
telefona müracaat. 1-2158 

ANKARA ÜCÜNCÜ İCRA 
MEMURLUÔUNDAN: 

Bir borcun ödenmesi için aşa
ğıda cins ve miktan y~zıh em· 
vali mahcuzenin 29·5-936 tarihi
ne müsactif cııma günü saat 12 de 
Ankara belediye satıs salonu ö
nünde acık artırma ile satılaca· 
ğmdan taliplerin yevmi mezkfır
da hazır bulunc:ıcak memurumuza 
mürıı.ca'lt etmeleri ilan olunur. 

Adet: 
2 Müstamel dolap 
2 ,. masa 
1 Sevru1e markah miistamel 

kamyon. i!ileri suretle 
1 Fort markalı müstamel kam-

yon. 1-2157 ------
IGrahl{ ev 

Bomonti arkasında Maltepe 
mevkiinde yeni yapılmakta olan 
asfalt cadde üzerinde kimyager 
İbnıhimin tanzim edilmiş bahçe
li ve 3 odalr evi 40 liraya kiralık
tır. İçindekilere cumartesi öğ· 
leden sonra ve pazar ı?'Ünii akşa
ma kadar müracaat e<lebilirler. 

1-2126 

En eskı nasırlan bile pek kıs 
bir zamanda tamamen ve kökün 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan 
zuk ec?.anesi, her eczanede bulu 
nur, ciddı ve müessir bir nası 

ilacıdır. 

ANKARA BİRİNCİ SUL 
HUKUK MAHKEMESİNDE 

Zafer caddesinde 42-44 num 
ralı evde barut inhisaı•ı memur 
larmdan Şefik. 

Fahri tarafından aleyhiniz 
ikame edilen elli liranın tahsili 
ne dair alacak davasında, adresi 
nizin mechul olduğu mübasi 
mesnıhatından anlasıldığrnda 
usulün 141 inci maddesine tevfi 
kan tebli~atm ilanen icrasına k 
rar verilmekle 18-6-936 atrih s 
at 9/5 da gelio bir defide bulu 
manız veva bir vekil gönderm 
niz aksi halde hakkını?.da gıya 
karan verileceği ilanen 20 P'İİ 
miinnetle bildirilir. 1-216 

ZAYİ 
Kayseri Sultanisinin 

zuncu sınıfından aldığım 18-1 
340 tarih ve 157 No. tasdiknam 
yi zayi ettim. yenisini alacağ 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Başcavuş oğullarında 

Mustafa oğlu 
1-2162 Mehmet Ali 

İsparta iplik Fabril{ası T. A 
Sirl{etinden: 
~ 

20 Nisan 1936 tarihine müsadif pazartesi günü Ispartada fevk 
lade surette toplanan hissedarlarımız heyeti umumiyesi TL. 175.0 

Liradan ibaret şirketimiz sermayesinin TL. 300.000 Liraya tezyi 
edilmesine karar vermiştir. Bu tezyid münasebetile yeni çıkarac 
ğımız TL. 125.000 Liralık eshamm, hisseleri nisbetinde teahhüd 
dilmesi hususunda halen mevcud hissedarlarrn kanuni hakkı hrya 
larr mevcud olduğuna göre, 15 gün zarfında şirketimiz merkezi 

müracaat ederek yeni hisse senedlerimizin taahhüdüne talih olmıy 
sayın hissedarlarımızın bu hakkı hıyarlarını istimalden feragat e 

miş addolunacakian Ticaret kanununun 394 cü maddesine tevfika 
i1an olunur. İDARE MECLİSİ 1-1172 

Havran Belediyesinden: 
20-5-936 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan elektrik tes 

satı için verilen teklifler muvafık görülmemiş olduğundan ihalen 
evvelki şerait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarlıkla y 
pılmasına karar verilmiştir. 

Pazarlık 18-6-936 perşembe günü saat on yedidedir. 
(1152) 1~2164 

Ereğli l{ömür havzası sağlık 

Başkanlığından: I\.omisyonu 
Havza sağlık teşkilatmm Eczayı tıbbiye ihtiyacı "17000'' Ii 

muhammen kıymet üzerinden kapalı zarf usulile ve on beş gün m·· 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 11-6-936 perşembe gününe kadar Zonguldakta Sa 
lık teş.kilfitımız hm kanlığma teklif mektupları ve muvakkat te 
nat akçesi olan 1275 liralık nakdi veya banka teminat mektubu gö 
dermeleri ve teklif mektuplarında şartname hükümlerinin tamam 
kabul olunduğunu sarahaten kayıt etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin Türk Vatandaşı olmaları gerektir. Şartnameler 
tanbulda 4 neti Vakıf hanında ücüncü kat, İktxsat Vekaleti Mad 
İrtibat Memurluğundan, Zonı:ı;uldakta Sağlık Komisyonu Başka 
lığından parasız alınır. (2864) 1-2163 

1 YENi f SiNEMALAR 1 KULÜP] 
BUGÜN BUGECE 

Gönlüm Seni İstiyor 
BUGÜN GÜNDÜZ 

1 - KOVBOYUN ŞEREFi 
il - ÖLÜMDEN KORKMIY AN 

ADAM Cam illa Horn - Louis Gra veur 
Muvaffakiyetle devam ediyor. 

r 

Zati Sungur yaıkmda YENİ SİNE
MADA lspirtizm - Manyatizm 

ve Hokkabazlık hünerlerine 
baılıyacaktır. 

iki film birden gösterilmektedir. 

GECE 
DONANMADA CiNAYET 

Mevsim 900unun en mükemmel 
aeni2 filmi 


