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8. T. Rüştü Aras dün Cenevreye hareket etti 
-·-~· 

Dışbakanımızı bizzat Atatürk uğurladılar 
Hatay konuşmalarına fransız elçisile 
birlikte Cenevrede devam olunacak 

Dlf Balıonı Doldor T•olilı Ra,tii Ara dün aJı,..,. 
ldan6ula lıar•lıct •trniftir. Crımlull' RM Atcmirlı 
Dıf Bakanımdı otomo6iJl•riylc ;.tayana ,ötürmelı 
•uretiyl• uğurlamlflardır. 

l•tuyonda Dolıtor T•olilı Ra,tii Araı alrırla· 
yanlar araıada 6afta Biiyü/ı Mill•t M.clüi Ra.i 
A bdüllıalilı Renda, B"f6alıanlılı V •lıili ,,. Silaat ,,. 
içtimai MuaHn•t Balıanı Dolıt.r R•lilı Saydam, Da
hili~, Maaril, Mali~, ,,. Giiınrilı ,,. lnlaüarlar 6o
kanları ile m•6rular, lrtı.tUd Wyiilı •~ B. Poruol, 
balkan ,,. lıüçiilı antant .lçil•ri il• tliler lıor tliploma-
tik .dıf bakanlılı yük•k memrırlan HIOİr llir '°" •· 
vat bulunmakta itli. 

Dlf Bakanım~ lnon6rıUa üç pn lıoldılıtan ..,.. 
ra Biilıref tarilıiyl• Cen•ore~ ,ül•r•lı C...U~ti Ai
uam kon.eyinin içtimaına iftiralı •tl~/ıtİI'. (AA.)) 

TORK. - FRANSIZ KONUŞMALARI TABii 
SEYRiNi TAKIB EDiYOR 

Ceneored• 28 .anlıinan 1931 tarilaind• Hril•n lıa• 

Kamutayın dünkü toplantısı 

Zi!.a~ t .. Bankası projesi 
goruşulmeye başlandı 

Demiryollar memurlanmn 
ücretleri projesi kabul edildi 

.Kam~y, ~ramız parlamentoau tarafından M . . yıaıyle ıonderılen taziye telırafına cevab veril ~ ~ıaeaı dola
tan tonra ruznameye ıeçmiı ve devlet demi llanmı . ~M
me umum dı"--1..&!! lü' w.. •• ryo ve liın.nlen :.ı..._ n:ı1RUr ıu memur ve mult•hdemlerinin ücreti . ~ 
kanunun bazı maddelerinin deiittirilmesine a • d L--- ·~ atd 
olunmuftur. 

1 
11.1U1U11 mu•.._. 

.. ~u ka~un he,eti umumiyeei 
uzennde toz alan hatiblerclen Hüa-
~ü Ki!-bçı, devlet demiryollan 
ıdare9ıne alınacak memurlar için 
y~pbklan tahıile ıöre ta.bit edil
mıı olan barem derecelerindeki 
fark üzerinde durmuı ve bu arada 

(Sonu S inci aylada) 

~--ur 
Başbakanın geçişi 

dolayısiyle 

Mamak htidisesi nasıl ol,du? 1 Ziraat Bankası kanun projesi dolayısile 

iç bakanımızın izahları ,B. Celil Bayar'ın nutku 

Pariste bir tebliğ 
neşredildi 

Paria. 10 (A.A.) - Bat'"h• • 
Pıuia'te fnnuz __...... ile röriir , • .:; 
IOllllDcla af&iıclald teWii net.Wa• 1 
tur: 

B Sükrü Kaya . ' . •tf • • • ----..Ln.ara ı aıyesın•0 

gavret ve fedakarlıb· 
~ı takdirle andı 
Kamutayın dünkü toplantısın

da İç Bakanımız ve Parti Genel 
Sekr~terimiz B. Şükrü Kara, Ma
mak hadisesi hakkında şu ızahlar-
da bulunmuştur: 

"- Arkadaşlar, bu ayın befinci gü· 
nü Mamak civar.ndaki bir yangın hak· 
kında, sayın arkadaşlardan birinin su· 
aline cevab olarak, bazı maIUınat arzet. 
miştim ve buna dair alacağımız mUteın
mim malumatı meclise arzedeceğimizi 
de söylemiştim. Mesul makaınlardan ve 
heyetlerden aldığımız malGmata göre 
ayın befinci günü saat yedide Mamak 
civar ndaki mermi imalathanesinin bo
yahane kısmında ateş çıkmıf ve mUte· 
akiben patlamalar olmuftur. Yangını 
ilk gören, boyahane usta batısı Sa· 
trlm" oğlu Bilildir. Bilil'in anlattı· 
ima göre ifbafı saat yedi buçukta 
başlar. Saat yedi buçuktan evvel ken· 
disi iki arkadaşiyle boyahaneye ıel
mit ve iki arkadaşını orada bırakarak 
kentlisi diğer arkadaflarına - diğer 
•ekiz arkadaşına • iltihak etmek üze· 

Ba iazanın bir Jilıkat.izlilı- kw ıc:-tayın ~ to~l~~~amd~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban· 
ten veya •iaara içmekten çık- fmdan ~ ~~ınm ~~ruf'llmeeı dolayıaiyle muhtelif hatibler tara-
nwJıfı taİaalJıulı etmektedı"r. Celil 8 1 en aüriile~n mutalealara karfılık olarak Ekonomi Bakanı 8 
Kam Wr ,,.,.,,_i ·~ iZ tı v~w: . 
bir maı/Jenin taW6'liil6-11;,•~-..,.~.P1-r;'-""'-E~~~~-~ıl9 ı.. 

mı-· feldıürle .a. ipe~ illerim. 
,ılomftar. Bütün ziyt111100.000 Çünkü Ziraat Banka11 ıibi büyük 
lirayı tecavüz etmemeldetlir. ••mali ana müeueaemiz hakkın· 
lnıan zayiata yalna boyahane- da bu kanun tanzim edilirken ve 
de çalııan iki ameleden ibaret· eeaalan kurulurken herkesin için

tir. 

1--------·--------.-. re dıflrı çılanıf ve o sırada yangın çık
mıttır. Boyahane içerisinde Edika kö
yünden Abmetle Ankaranın Kıbrıslı kö
yünden Mehmet bulunuyorlannıf. Yan
gın çıkınca oranın müdilrll yüzbafl Nail 
geliyor, Kendisinden ne oldu diye ao
ruyor. O sırada patlamalar oluyor. 

Bu patlanıalar yandaki memurlarm 
ve aaıelenin oturduğu daireye de aira· 
yet ediyor ve depolardan biri de keza
lik yanıyor. lnf iWan .tiddeti Ankara· 
dan duyutmUftur. Bu infilikm Anbn· 
dan duyuımaaı halk arasında büyük sa

yiata Jıam}edilmittir. Bilh•sa insan ı:a• 
yiıatı Uı;erinde. ltittiğimiı: rivayet ft 

pyialara göre insan zayiatı umıl tlç• 
yU% pğarf olarak da yilz elli olarak sCSy· 
Jenınittir. Böyle otmarnakla beraber in· 
san zayiatımız boyahanede çıalıpn iki a· 
meledir. Bunlara da acımamak elden 

(Sonu S iaci sayfada) 

~ ne v~ ne yok, bunu meydana 
dölmıesı ~dar fay dair bir teY ta· 
aavvur etmıyorum. 

Bu itibarla bu kanun hakkındaki 

dütUndüklerini soylemit olmaları bize 
bir kuvvet vemit farzediyorum. Müsa
adeleriyle kendilerine cevablarımı bi
rer birer arı:edeceğim. Fakat, bu, daha 
çok cevab mahiyetinde görülmiyecek
dr. Kanunu ne mabadla tanzim etti· 
ğimiı:i ve esbabı mucibe.inin ne gibi 
.-yıere iatinad ettiğini, arzedeceğim. 
Bu tarikle kendilerine bilvasıta cevab 
.ermif olacağım. 

Milltat Pllf'IYI yôtl 
HatiblerdeD kıymetU bır arkadafı· 

mıs blabnm kurulu9 tarihinden bah· 
eettiler ve ba vesile ile de büyük Mit. 
bat Papyı hatırladılar. Bendeniz de, 
Ziraat Banblmıo temelinde bir him
met payı bulan bu büyilk zatı, aynı· za
manda bir inkdlb tehidi olmalı: sıfatiy
le huı:urunu.rda takdir Ye tebcil ederim. 
(Bravo sesleri). 

Mithat Papnın attığı temel olduğu 
noktada muhafaza edilmi" onun seyri 
deHm etmit olsaydı, Ziraat Bankası 
bugün çiftçinin müstakil bir malı oldu 
ğu ve ferdiyetçilik zihniyetini t k"b e
denler için daha nafi bir müessese 0 • 

lurdu, gibi bir mütalea yürütüldüğü· 
nü ~ördüm. Buna İftirak edemiyorum 

Banka naal moJernlqti? 
Mithat Papnın Niı valiliğinde bu· 

lunduğu esnada, bildiğimiz emeci su· 
retiyle Ziraat Bankasının sermayesini ı 
teşkil etmeye çalıştığı zamanda bu e
sası güden memleket sandıkları nam 
altında bir müessese vücuda getirilmiıı l 

( Sonu 4. Qncü sayfada ) 

o ....... ...._... 

Ziraat ba?hsı hakkındaki kanun projesı 
dolayısıyle mühim izahlard• bulunan 
Ekonomi bakanımız B. Celil Bayar 

Balkanlar arası 
futbol maçları 
Yunan ve yugoslav 
f ederasyonlariyle 

konuşmalar yapılıyor 
Öğrendiğimize göre, bu sene yunan 

ve Yugoslavya milH takımlariyle biri 
Ankarada diğeri de Belgradda olmak 
üzere iki milH maç yapılması tekarrür 
etmiş gibidir. 

Yugoslavya federasyonu maçı kabul 
etmiş, fakat tarafımızdan ileri sürülen 
tarihlere mukabil bir ve iki agustos 
tarihlerini teklif etmiştir. Bu teklif 
umumi merkezce muvafık gonildıigu İ· 
çin bu maça kati nazariyle bakılabilir. 

"BB. lnönü, Suad Dava •• N
M.....,...cioilu 8 ma,.s tarihinde BB. 
Blum ve Delhoa ile ıörüımelenle ... 
lunmuılardlr. Tiirk Ye fnnıa \ebehn, 
Avrvp1ckki ltqiılldi omiJetia iki -.. 
......... ....ıtlii ...... ..... 
.. Prüt Wrlllleiai - ....... ......... 
.. milleder cımni,.tiaia -.u.-;... 

-"......!-. ı-- .. 
Uuuuruns ayni auretle llaflı olu ...... 
~tle~n~n, •:mi azim ile müteballi Wi
tu~ hulriime~le itm.A bir ~ 
halinde enuu1etia talm,eaine 99 ...._ 

hun tqkilitlanchnlmuma çahımak .._ 
kındaki mutabakatlamu te,id ---.:._ 
!erdir.'' .. ,,.__.,. 

ltalyada 
imparatorluğun 

yıldönümü 
Roma, 10 (A.A.) - Stefani ajaall 

bildiriyor: Dün bütün İtalya, impua. 
torluğun kuruJu,unun birinci yıld&ıl
münü kutlamıı bu müauebetle Romada 
büyük bir geçici rnmi yapılnqtır. 

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

1 Hava ••hltları 1 

Yarınki sayımızda 

Piyango Numaralarını 
Dığer taraftan yunan federasyonu 

w • da 10 haziranda İstanbul • Atina ve 13 Ônümüz:lehi cırmarle•İ günü Not l I 
Ve f e C e g 1 z haziranda Yunaniıtan • Türkiye maç- de laaoa plaiclleri tör•nle anW.Calrhr. 

----~-1 bakanımızın Kamutayda takdirle andığı Ankara itfaiyesi ve (köşede) .. _, ......... n .. uıııır_uı ...... a-·ISillll#-7•SC--- larına ve bunların mali ,artlarına mu- Tör•n için la~rlanan prollf'aın ~....-.:.=.:.;_.;;;;;...::....:._.:..__.:..._ ____ ..._....R..NJ.w..ıad Tandoian vafakatıni bildirmiştir. (A.A.) 2. inci sa7fam1Mladır. 

~------~~~~-=~ 
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Günün içinden: 

Medeniyet ve yoğaltım 
1926 yılında kendi §ekerinden 31.000 ton yoğaltan Türkiye, 1936 

yılında tam 72.400 ton ,eker yoğalttı. On sene içinde kırk bir bin 
dört yüz ton mikdarında bir yoğaltım yükselişi kaydedebiliyoruz. 

Medeni adamı, bir de, "ihtiyacı en geniJ olan kimse" diye tarif 
edebileceğimize göre Türkiye gitgide duyduğu ihtiyaçları çoğaltmak 
ve kendi üretimini her gün biraz daha fazla yoğaltmak suretiyle 
yeni bir medeniyet basamaklarma ayak basıyor demektir. 

ismet lnönü, bundan on bir yıl kadar önce kendisine ilk türk şeke
ri sunulduğu sıralarda: 

- Türk milleti şekerin tadını kendişekerini kendi yaptığı zaman 
anlıyacaktır. Demişti. On sene içinde 41,400 tonluk yoğaltmı artışını 
gösteren rakam, bu büyük sözü ne tatlı tatlı gerçekleştirdi; görüyor 
musunuz? Nurettin ART AM 

lstanbu .. a 
Geen 

eyyahlar 
İstanbul, 10 (Telefonla) - 936 yı

lında lstanbula 15.000 i kara yolu ile ol
mak üzere 59.140 seyyah gelmiştir. Sey
yahlar arasında birinciliği yunanlılar 

alıyorlar. Sonra sırasiyle; yugoslavla.r, 
romenler, almanlar, italyanlar, bulgar
lar, İngilizler, çekler, amerikahlar gel
mektedir. Seyyahlar aras.nda bir habeş
li bir prolu, bir de arjantinli vardır. 

Eyüb belediyeşi kuruldu 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Teşek. 

külünü İstanbul halkının dün umumi 
reyle tasvib ettiği Eyüb belediyesi ha
ziran birde çalışmaya başlayacaktır. 

Yunus Enıre ihtifali 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Yarın 

akşam Eminönü halkevinde yapılacak 

Yunus Emre ihtifalinin programı tes· 
bit edildi. Çok yakında Hüseyin Rahmi 
için de bir ihtifal yapılacaktır. 

Jandarma teşkilatımızı tetkik 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Jandar

ma teşkilatımızı tetkik etmek üzere Ar. 
navudluk jandarma kumandanı bu sabah 
lstanbula geldi. Yakında Ankaraya gi
decektir. 

İstanbul radyosunda yunan gecesi 
İstanbul, 10 (Telefonla) - İstanbul 

radyosu ayın on altısında saat ondan 
itibaren devam etmek üzere bir yunan 
gecesi tertib etmiştir. 

B. İzzet Örs Parise gidiyor 
İç Bakanlık hukuk müşavirliği 

muhakcmat şubesi yar direktörü B. İz
zet Örs staj görmek üzere parise gönde
rilmektedir. 

Tacir· erimizin toplantısı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün 

ticaret odasında yumurtacılar toplandı
lar. Yumurta Hatlarının düşüklüğüne 

mukabil tedbirler aradılar ve İspanya
da kalan matlublarının tahsili için lkti
sad Vekaletinin teşebbüslerde bulunma
sını ricaya karar verdiler. 

Gene bugün ticaret odasında topla
nan ihracat tacirleri Almanyada kalan 
matlublarının tahsili için de müracaata 
karar verdiler. 

Halkevinde 
konferans 

Bolu mebusu B. Cevad Abbas Gürer, 
bugün saat 21 de Ankara Halkevinde 
bir konferans verecektir. 

Konferansın mevzuu: 

"Bundan 18 sene evel, 19 mayısa ta
kaddüm eden günlerde Atatürk ve 19 
mayıs günü Atatürk'' tür. 

Konferans Ankara ve İstanbul radyo. 
lan tarafından neşrolunacaktır. 

Hukuk Fakültesi son ıımfmın 
veda toplanbsı 

Ankara Hukuk fakültesi son sınıf 

talebeleri bu akşam saat 17 de halkevin

de bir ayrılık toplantısı yapacaklardır. 

Toplantıda fakülte dekanı, profesörler 
ve bütiin talebe bulunacaktır. 

67.000 
Kömür sergisine 
gelenlerin sayısı 
Dün akşam kömür ve kömür ya':an 

vasıtalar enternasyonal sergisine gelen
lerin sayısı 67 bini geçmiştir. Ankara 
mektcblileri öğleden evvelki ziyaretleri
ne devam etmektedirler. 

Sergiyi dün Amerika büyük elçisi B. 
Mak Murray gezmiş ve intibalarını şu 
suretle hülasa etmiştir: 

''- Sergiyi son derece enteresan ve 
tetkika değer buldum. Bu sergiyi gezdi
ğimden dolayı fevkalci:ie memnunum. 
Böyle bir şey göreceği.mi evvelce ümid 
etmediğimden bugün için kafi derecede 
vaktimi bu işe ayırmamıştım. Fakat bu 
değeri gördükten sonra ilk fırsatta tek· 
rar gelip ariz n amik sergiyi tetkik ede
ceğim.'' 

Sergiye gelen mallar tamaıniyle sa

tılmıştır. Teşhir edilenlere göre yapılan 

siparişler de her gün artmaktadır. Erzu. 

rumlu bir tüccar mühim mikdarda soba 

satın almıştır. Linyit yakan kalörifer ka

zanlarından da epeyce satılmıştır. Satı

lan otomatik kömür kalörifelerinin sayı

sı da altıyı bulmuştur. 

Erzincanda at yarışları, 
cirid oyunları 

Erzincan, 10 (A.A.) - Dün halkev. 

leci adına tayyare alanında at yarışları 

ve cirit oyunları yap.ldı. 1000 metre tay 

koşusuna beş hayvan girdi. Muhlis Po

turun yıldırımı birinci, Ahmet Bap.k'· 

ın yıldızı ikinci, Kerim Altınbileğin 

aunası üçüncülüğü aldı. 

1800 metre sürat kofusuna 6 hay
van girdi. Suninin levendi birinci, Re
fi Onerin veziri ikinci, Sabrinin Kam
ber üçüncülüğü kazandı. 

2600 metre mukavemet koşuauna S 

hayvan girdi. Refi Onerin veziri birin
ciliği İsmail Aymanın Suzanı ikinciliği 
Akının Sakarı üçüncülüğü kazandı. 

AhltiklrlQfıyonu! 

:Japonyanın meıhur geyşal.arı art k 
tarihe kanflDJ,tır. Modem Japonya bu 
eski teaiai •imdiki ahlak telakkisine ya
kııtmmuyor. Haklıdır. Fakat Ameri
ka, japonlardan da ileri gidiyor, yahud 
geri dönüyor; bürlesk.!eri kaldırıyor. 

Bürlesk bir kafeşantan numarasıdır 
ve bu numarayı, kadın güzelliğine ör
nek sayılacak kadar biçimli kadınlar, 

mübbem ışıklar albnda, maharetle soyun
mak ve bir an öylece görünmek suretiyle 
yaparlar. 

Bu numara sanat, yoksa ahlaksızlık 
eseri mi sayılmak lazımdır? 

Sanal ve din adamlan arasmda uzun 
zamandanberi devam eden bu münakaşa, 
nihayet, din adamlarmın galebesiyle ne• 
ticelenmiştir. Bunda kim haklıdır? 

Para getiren bir dağ 

Bir istatistik meraklısı uzun tetkik
lerden ve ince besablardan sonra, Mont 

Blanc'ın tuzinn bakımından değerini tea
bite muvaffak olmuştur. Bu zat, araştır
malannın neticesini §Öyle anlatmakta-

dır: "Mont Blanc'ın Fransa mailesini yıl
da 410.000, İtalyan mailesini 275.000 ve 
İsviçre mailesini de 350.000 seyyah zi. 
yaret ettiğine ve her birinin en az 250 

ULUS ===============-============------- 11 • s. 1937 ===-

Viliyet 
Büdçeleri 

İç bakanlıkta kurulu hususi komis
yon vilayet büdçelerinden Tokad, Ordu, 
Muş ve Urfa büdcelerinin tetkikini bi. 
tirmiştir. Büdceler yüksek tasdike ar
zedilmek üzere bugünlerde baş bakanlı
ğa verilecektir. 

Heyetimiz gitti 
1 7 mayısta Pariste toplanacak olan 

parlamentolar ticaret konferansına iş

tirak edecek heyetimiz dün akşamki 

ekspresle lstanbula hareket etmiştir. 

Tapu Kadastro 
mel{ tehi 

talimatnamesi 
Tapu ve kadastro mektebi talimatna· 

mesi Bakanlar heyetince kabul edilmiş

tir. Talimatnameye göre, mekteb, tapu 

ve kadtsronun hukuki, fenni ve mali 
işlerine taallük eden kanun ve nizamna

meleri ve usulleri öğretecektir. Mekteb 
altışar aylık A. ve B. şübelerine ayrıla.. 

caktır. Mektebin A kısmına tapu ve ka
dastro teşkilatına dahil memurlardan 
tahsile kabiliyeti görülenlerle dışardan 
müracaat edenlerden orta mekteb mezu· 
nu olanlar kabul olunacaktır. 

B. şubesine ise lise mezunlan ile li

senin onuncu sınıfından tasdikname al

mış olanlar müsabaka ile alınacaklardır. 

Mektebe alınacak talebenin kayıd müd. 

deti 1 ağustosta başlayıp eylül sonunda 

bitecektir. Mektebe devam eden memur 

talebe maaşlarını tamamen alacaklar, 

kendilerine ayrıca ayda 30 lira verile

cektir. Bu şubeye dı~rdan girecek o

lanlara da büdceye tahsisat konulduğu 

takdirde ayda azami 30 lira verilecektir. 
muvafık olmıyan talebeye aldıkları para 

tar bir mahkemeye müracaata hacet 

kalmaksızın ödettirilecektir. Talimatna
menin diğer maddelerinde tedrisata, im
tihana, devam, şchadetnameye, inzibata 
ve talebenin yatacağı yurda aid hüküm-

ler vardır. 

İzmir erkek lisesinin 
atletizm bayramı 

İzmir, 10 (A.A.) - Dün erkek lise
si alsancak sahasında atletizm bayramı 
yapmıştır. Sahada on bine yakın seyir_ 
ci vardı. Mor ve sarıya ayrılan atletler 
arasındaki müsabakalar çok heyecanlı 

olmu9tur. Morlar 72, sarılar 64 puvan 

kazandılar. 

İlbay ve parti başkanı tarafından 

kazananlara madalyalar ve kupalar veril

di. BC\ylelikle genç atletlerimiz taltif 

edildiler ve alkışlandılar. 

frank masraf yapacakları kabul olunmak 
tabü bulunduğuna göre bu dağ, kendi
siyle ali..kalı milletleı·e, her sene, 260 
milyon frank bırakıyor demektir.'' 

Tokyo otobüsleri 

Tokyo otobüslerinde biletçiler kadın
dır. Bu otobüa!erin sahibi olan tirket, 
biletçilerin bundan böyle makyaj yap
malarım, süslenip güzellqmelerini em.. 

retmiıtir. 

Bunu haber veren Avrupa eazeteai 
ilave ediyor: "Makyaj tarafdarlarına 

müzcle; japon otobüs biletçileri bile bo. 
ya, rimel, pudra, ve saireden, böyle res-

mi surette, istianeye mecbur kalınca, 

kadınların makyaj yapmalanna tarafdar 
olmıyanlar kuvvetli bir propagandaya 

maruz kalnuı olmıyorlar mı?" 

Fakat, sakın bu, Tokyo otobüsleri le
hinde bir reklam olmasın! 

Dalgınlık 

Lokntada muşteri, tabağın içindeki 
yemeğe dikkat ve ıüphe ile bakarak 
garsondan soruyor: 

- Bu ne bu garson? 

O esnada çalmakta olan müziği din
leyen garson şu cevabı veriyor: 

- Şen dul operetinden bir parça. 

Suriyede vaziyet 

Petrol meselesi dolayısile 
hadiseler oldu 

Şam 10 (Hususi) - Bütün Suriye petrollerinin bir milyon sterling
lik bir istikraz mukabili olarak tamamen Irak petrolyum şirketine 
devri için hazulanan vesikanın intipr sahasına çıkması Suriyede ye
niden bir takım gürültülerin zuhuruna vesile olmuJtur. 

Hava 
Şehitlerini 
Anacağız 

Türk hava şehidleri töreni önümüz. 
deki cumartesi günü saat 11 de yapıla
caktır. Törene bando nuzıka, iki piya
de bölüğü, jandarma kıtası, inzibat ve 
polis müfrezeleri iştirak edecektir. Ban. 
do mızıka ile bir piyade bölüğünden baş· ı 
ka diğer kıtalar o gün saat 10.45 de U
lus meydanında yer almış olacaklar, mı
zıka ve piyade bölüğü ise Türk hava 
kurumu enel merkezinden muhtelif ma. 
kam ve müesseselerin gönderdikleri çe
lenkleri alarak Ulus meydanına gelecek
lerdir. 

Törene saat 11 de kaleden atilacak 
3 takım topla başlanacak ve yarım da
kika bütün halk, kıta ve müfrezeler say· 
ğı ve selam vaziyetinde duracaklardır. 

Bundan sonra bir zabit, hava kurumun
dan, C.H.P. den birer zat söz söyleye· 
cekler bunu müteakib bando matem ha
vası çalacaktır. Matem havasından son
ra hazırlanan çelenk Atatürk anıtına ko
nulacak, bu esnada bir manga asker 3 
defa havaya ateş edecektir. Bundan son
ra başta muzika olmak üzere çelenkler 
Hacıbayramdaki hava şehitliğine götü
tülecek ayrılacak diğer bir heyet te şe
hitliğe gid~{ek çelenk koyacak ve bu 
suretle merasime son verilecektir. 

Balıkesir halkevinde . . . 
resım sergısı 

Balıkesir, 10 (A.A.) - Şehrimizden 

ve lstanbuldan 18 ressamın iştirak etti
ği resim sergisi dün saat 15 de halke
vinde açılmıştır. Teşhir edilen 121 tab
lo arasında türk inkilabını canlandıran 
tablolar bilhassa yer almaktadır. Sergi 
Balıkesirde büyük bir alaka uyandır
mıştır. 

Kamutay Çağrılan 
* Arzuhal Encümeni bugün Grup 

içtimaından sonra toplanacaktır. * Büdce Encümeni bugün saat 14.5 
toplanacaktır. * Dahiliye Encümeni Grup toplan· 
tısmdan sonra içtima edecektir. 

HatıTlıyor musunuz.? 

1 - Birinci Viyana muhaaara
sı ne zaman oldu ? 

2 - Avarlarla bizanslılar ne 
zaman muahede yaptılar ? 

3 - Gıuneli Malamudun ölü
mü hangi senedir ? 

4 - Timür hangi yıl hüküm
dar oldu 1 

5 - /akitler ne ~an cleulet 
kurclalar 1 

Dünkü suallerin cevablan 

S - Atatürk Samsona ne zaman 
çıktılar ? 

C - 19 Mayıs 1919 da. 
S - Cenub sulhu ne zaman ya

pıldı ? 
C - 20 ilkteşrin 921 dt!. 
S - Saltanat ne zaman kaldırıl

dı ? 
C - 1 ikinci teşrin 922 de. 
S - Lozan andlaşması ne za

man yapıldı ? 
C - 24 temmuz 1923. 
S - Türk ordusu İstanbula ne 

zaman girdi ? 
C - 6 ilk teşrin 923. 

Suriyenin yegane hayat mem
baı olan petrolün böylece sırf bir 
istikraz mukabili olarak terkedil
meıi işlebne sahalarının kira be
deli olarak da ancak bazı harb 
malzemesinin verilmesi hakikaten 
asabiyet uyandırmıştır. Mukavele
nin Ahmed el - loham (Suriye as
keri mütehassısı) Şükrü Kuvatli 
(Başvekalet delegesi) ve Irak pet
rolyum şirketinin murahhası tara
fından imza edildiği de bildiril
mekte idi. 

Bu husustan bahseden Fetelarap ga
zetesi şunları yazmıştır. 

Petrollerimiz başkalarının saadetini 
temin edecekse toprak altında kalsın. 

Cebeldüruz isyanından önce ortaya 
atılmış olan petrol işi Cebeldüruz isya
nı dolayısiyle bir müddet sükutla kar
şılanmış ekonomik mesele görüşülmez 
olmuştu. 

Suriye mahfilleri müşterek bir şe. 
kilde yine petrol meselesini nazarı iti. 
bara almıya başlamışlardır. Bunun üze
rine mukavelenin bir müddet daha te
hir edildiği haber alınmıştır. 

Petrol işletmek istiyen yerli şirket
ler vardır. Bunlar mütemadiyen içtima
lar yapmakta ve hükümete müracaatlar
da bulunmaktadırlar. 

Radyo sahfı aTttı 
Haleb, 10 (Hususi) - İstanbul ve 

Ankara radyolarındaki arapça neşriyat 

Suriye ve Hatayda radyo satışlarını art

tırmıştır. Şamda radyo satışı son aylar. 

da beşyüzü geçmiştir. İskenderunda bi

le son aylarda yüzden fazla radyo sa. 
tılmıştır. 

BiT mebusu öldürdüler 
Hama, 10 (Hususi) - Suriye meb-

uslarından Şahin oğlu Bozan'ın döt gün 
evvel Şamda öldürüldüğü bildirilmek
tedir. 

Paristeki koşularda 
Cevad Gürkan beşinci 

oldu 
Paris, 10 (A.A.) - Hususi muhabi

rimiz bildidyor: 
Binicilerimzden Cevad dün fransız 

ve alman ekipleriniıı_i,ştirakiyle yapılan 
maniah at koşusunda beşinci gelmiştir. 

Eko de Paris fransız ve alman ekip

leriyle ilk defa olarak karşılapn iki 

türk aubayınm dünkü maniah kotular

da yüksek meziyetler gösterdiğini yazı· 

yor. 

Ş. Karahisarda 
bayındırlık işleri 

ş Karahisar, 9 - Millet bahçesi· 

nin yeni suyu demir borularla getiril· 
miştir. Belediye bu seneden itibaren 
bahçenin dıvarlarını ve içindeki mü
samere salonunu tamir ettirerek as

ri bir hale getirecektir. Bahçenin her 

tarafı çok ağaçla süslenecek ve güzel 

bir havuz yaptırılacaktır. 
··-·-.......-·-··-_.... ... _ ..... _..... .... . . 
i HAVA ~ 
=·····-.... ····················-·····--······: 

Dün hava yağışlı geçti 
Dün tchrimizde hava zaman zaman 

açık ve fasılalı yağışlı geçmiştir. Mete· 

oroloji işleri genel direktörlüğünden ve

rilen malftmata göre dün yurdun şark 

ve cenub şarki mıntakalariyle kısmen 

orta Anadolu yağışlı ve diğer mıntaka.. 

lar bulutlu geçmiştir. Dün en çok yağı§ 

San kamışta olmuş ve kara metreye 15 

kilogram su bırakmıştır. Dün en düşük 

dereceler sıfırın üstünde olmak üzere Er· 

zurum ve Vanda 2, en yüksek dereceler 

de gene sıfınn üstünde olmak üzere E

dirne, Çanakkale, İzmir ve Bodrum'da 

21 der~cedir. 
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llMlltllt'tl»üJ '1Td11Wlll Bilbao etrafındaki şiddetli 
Enternasyonal matbuat 

harbı 

I
• apanya'daki mücadelenin bafla

dıiı gündenbe~ bir taraftaa 
İngiliz ve franaız diğer taraftan da 
İtalyan ve alman matbuatı araamda 
devam eden harb, eier tabir caiz-. 
"matbuat münasebetlerinin,, inkıtaı· 
na kadar varmıtbr. Roma'dan ve 
Lonclradan bildirildiğine göre, ltalya 
hükümeti, ltalya lehine yazı yazan 
birkaç gazete müateana olmak üzere, 
bütiin İngiliz gazetelerinin ltalyaya 
girmesini menetmit ve daha dikkate 
fayan bir hareket olmak üzere, bil • 
tün ltalya gazetelerinin muhabirleri 
lngiltereden geri çağırılmıttır. fngi
liz gazete muhabirlerinin de ltalya • 
dan geri çağırılmaları ve çaiırılma• 
laraa, memleketten ihraçlan bir ıün 
meaeleaidir. iki memleket araaındaki 
diplomaai münaaebetlerinin inkıtadU 
andıran bu matbuat badiaeai, on ay • 
danberi devam eden ve matbuatın 
menaup olduğu memleket efkan ka • 
du dünya kamoyuau yaabt yola aev· 
keden ve ıaıırtan bir netriyat pole 
mijiain neticeaidir. Polemik, Franko 
mu haklıdır; Madrid bükümetİ ali? 
teklinde baıladı. Ve müaakaf&r bu 
hudud içinde kalmıt olaaydı, kİIDN • 
Din bir aöz aöylemeie hakkı olmazdı. 
Çünkü bu, nihayet bir fikir ve Uaa&t 
ihtilafıdır. Fakat her ıazete, badi•· 
leri kendi ıözlüiünün ..-si ile ıör· 
meğe batladL Sonra ela biç olmallllf 
teYler vaki imit ve olan teYler de va· 
ki olmamıt gibi göaterilerek efk&rnl
aıumiye aldatıldı. 

lngiliz, aovyet ve franaız ıazetele
riae göre muntazam italyan kıtalan, ' . 
geçen ay Madrid önünde ıaüthit bır 
hezimete uğradılar. Halbuki ltalya 
gazeteleri lapanyada italyan aakeri 
bulunduğunu inkar ediyorlar. lagiliz 
gazeteleri geçen hafta Gaeraica ka • , • al 
aabaamın alman tanarelerı ve • 
man tayyarecileri tarafmdan. ...... 
tahrib edildiiiııl uzun ~faal&ta,-le 
yazdılar. AlmaD gazetelen, l..,aaya• 
da alman tayyareciai bulunduğunu 
kabul e tmiyor. ispanya zırhlısı, tay; 
Yare boınbardırnaniyle mi batırıldı. 
Yoka torpile ınİ çarPtı? 

FranKo'nun .ı..Jdı veya hakaız ol: 

duğu hakkındaki kanaatlerden, neti· 
vlub ola

cede galib geleceği veya ınal . . 
cağı hakkınd~ bu kanaatlerin te11rı 
altında yapılan tahminlerden ayrı 0 

• .. " " ü var· 
larak bir de hadiselerin yürUfUf . 
dır ki, bu, kamoydan gizlenıııeaıe~~ • 
dir Liberal aiatemlerde matbuat bur
riyetinin auiiıtimal edildiğinden çok 
bahaedildi. Ve bu iddianın doğı'U 0 

• 
f ti 

lan tarafı vardır. Memleket men aa • 
ni korumak behaneaiyle ekseriya ga· 
zeteler ıu ve bu ıabai menfaate, mü • 
eıseıe veya zümre menfaatine biz· 
met etmi§lerdir. Fakat efkarıumu..ıı· 
ye yaratacağım d.ye aağ ve aol dik • 
tatörlüklerinin elinde de ıazeteler 
birer yalan fabrikası halini almıttır· 
Efkarıumumiye yaratmak için olma· 
mıt vekayii olmuı gibi göatermekt ol· 
mut vakalan da gizlemek. O ıaemle • 
ket halkını hidiaelerin realitesinden ' .,, 
ayırarak bir nevi ''deliler cenneti 
~inde yaıatmaktaD baıka bir netice 
vermez. Demokraainin muharrire te • 
min ettiği hürriyetin fevkinde ve hat· 
ta efk&rıumumiye yaratmak vazife • 
ainin üatünde, halkın olup biteni olup 
bittiği tekilde öğrenmek hakkı var • 
dır ki, matbuat bahainde her hakka 
tekaddüm etmeai gerek olan bak da 
budur. A. Ş. ESMER 

Hindenburg faciası 
tahkikatı devam ediyor 

Vaşington, 10 (A.A.) - Amerikan 
hükümeti, AJmanyarun hava ataşeai ge• 
neral fon Bittiher'i Hindenburg balonu 
felaketi hakkında yapılacak tahkikatta 
görmen olarak bulunmağa çağırmıştır. 

iki tayyareci facia filmlerini 
Avrupaya getiriyor 

Londra, 10 (A.A.) - Dik Merril ve 
Cek Lobi adlı tayyareciler, zeplin facia· 
sının filimlerini de hamil oldukları halde 
Floyd Benet'den hareket etmişlerdir. 
Bunlar §İmdi İrlanda kıyılarında bulun· 
~3kt~dırlar. lngiltereden taç giyme ıen· ı 
lıklerıne aid filimleri aldıktan sonra ge-
., .. hava yoliyle Amerikaya dönecekler· 

dır. 

çarpışmalar devam ediyor 
karşı koyuyorlar Hükümetçiler asi taarruzlarına 

Londra, 10 (Hususi) - Dün Mad
rid cepbeainde mühim bir bidiıe olma· 
mıf ve hükümet merkezi bombardunan 
edilmemiştir. Hükümetçi kepf kollan 
ıık ıık düşman hatlarına ıirmit 
terdir. Aailer Guadalajara'nın pmalin· 
deki Kokolludo'yu bo,altınağa bafla· 
ınıflardır. Hükümetçiler Arge~ bölb_e
sinde mevzilerini tahkim etını9lerdır. 
Toledo • Arges yolu üzerinde taarruz· 
)arına devanı eden bükümetçiler, mü· 

h
. isi tahkimatına rağmen 4 kilomet• 
ım bükü 

re ilerleıniflerdir. Bu harekata • 
metçi tayyareler ve top bataryaları ~a i,.. 
tirak etmiftir. Hükiimet tayyarelerı ay· 
rıca Burgoa bölgesinde bir kaaabayı, 
Kordoba kıflalarını ve silah fabrikalı· 

1 
da bombardıman etmiflerdir. Bel· 

D • A-' il 
monte bölgesinde miibiın bir -ı mevs 
ifgal edilmif ve bunlarııı taarru%U pU.- Bask kıyılaundan toplanan torpiller 

kürtülmUst" · . 
.,uic ceplaaintl• .. 

Bilbo'dan bildiriliyor: Buk mılıt- Taç Giyme Arifesinde -
Londranın manzarası 

leri Sollnbe dağlarında fiddetli ve mu
vaffakıyetli bir mukabil taarruz yapa
rak bi ileri hareketini durd~rın~flar 

bunlara büyük zayiat verdırmııler· ve . d a.-ı Londra, 10 ( A.A.) - Her zaman pa-
dir. Miliıler Riıitia bölgeaın e ı e-dane zar günleri ıuız olan merke• mahalle· 
rin pddetli bir taarruı:u~. ~~.1 kart• D>yınakta ve dinalllltçıler -ı ere 
bil ük telefat verdirmektedirler. 

y ._LI' • 
Bilbao' nan ıaıa11aı 

Dünden itibaren ıivil halk gemilere 
bindirilmeğe baflanılmıttır. Bunlardan 
2000 i dört vapurla aevkolunmu~tur. 
1000 yolcu ücretlerini vermek suretıyle 
1000 tanesi de mülteci ııfatiyle ıey~t 
etmektedirler. Bunlar kadın, .çocuk, ıh· 
tiyar ve ma1ruııerden ibaret~r. ~apur· 
lar franaı• ve ingili• kruvuorlerı tara· 
fından korunmaktadırlar. 

A.ılere •öre 

leri dün meraklıların tehacünıiyle ade· 

ta iğne atılsa yere düpeyecek bir hale 

gelmif idi. Durmayıp yağan yağmur hal

kın tcvkini kırmayordu. 
İki misline ve batti üç misline çı. 

karılmış olan polis kuvvetleri, şoseler

de ta,ın halkın harekatını kontrol et• 

meğe bir türlü muvaffak olamıyorlardı. 
Fazla olarak, yağmakta oJan yağmur, 

taksilerin ve arabaların tahacümünü 

arttırmıştır. O derece ki kondüktorler, 

kısa fasılalarla durmak mecburiyetinde 
Asi .kaynaklardan bildiriliyor : Tole-

do bölgesinde ve şehrin cenubunda hü- kalıyorlard ı. 
kümetçilerin bir taarruzu püskürtülmüş- Alacah elbiseler giymiş olan merak· 
tür. Taarruza ·12 tank da iştirak etm· ş- lılar kafilesine ögleden sonra otobüs 
ıir· Hükümetçiler, kaybettikleri mevki· 90for1Mi de iltıhak etmittir. Bunların 
leri geri aJmak istiyorlardı. Hükilmetçi çoğu "aofısrler için daha az çal tm• aa. 
tayyareler Kordobayı bombardıman et. ati, halk için daha ziyade emniyet,, ya-
ınişlerdir. Altı kişi yaralanmıştır. Ara· zılarını taşıyan bayrakları hamil bulu· 
gon bölgesinin bir çok noktalannda tü· nuyordu. Bunlar muntazam surette bir 
fek ateşi teati olunmuştur. geçid yaparak Trafalgar Square'e gıt• 

k 
• h k A miflerdir, orada bir çok hatibler, mima· 

Bcuk cephe•incl e i ası are atı Yi!tçileri davalarını sonuna kadar takı'b 
Hükümetçilerin şiddetli bir topçu a- T . d etmeğe teşvik etmişlerdir. 

tecinden sonra Sollube bolgesın e yap--ı z Alayın başında giden bir arabada 
tıklan mukabil taarruz, bunlara ağır za-• 

1 
. k.. "' bir tabut vardı, bir işçi gömleği ile or-

ı'at veridirilmek suretıy e pua urtw-
y tu"lu·· ve u"zerı'nde bir kasket bulunan bu 

ıniı•tür. Franko kuvvetleri ileri hareke· :s • k ba tabutun üzerinde "İş ugrunda 46 yaşın· 
. devam ederek bir çok yem aaa • tıne ld . 

1 
d' 

150 
da ölmüş ...... ibaresi yazılı idi ... 

1 
mevkiler e e etmış er ır. ar ve . F k ku Grevcilerin murahhasları bu akşam 

bardıınan tayyaresı, ran o vvet-boın . . k k dı toplanacaklardır. Yapılan teklifleri ka-
Jerinin ileri hareektını or~ma ta r. b 1 'ki · kd · d 1 

a
reler durmadan şehrın etrafın· u ettı en ta ır e sa ı günü işe baş-

Bu taYY lanacaktır. 
daki mevkilere bomba yagdırmakta~r- • • • 

B 
sk ınilialerinin hatlarında gerile. 

Jar. a hareketleri gören avcı ve tarassut 
yen teri bunlardan bir kaç bölüğü 
tayyare 

1 
.. ate•i altına almışlardır. Havas 

ınitra yoz :s 
muhabirinin bildırdigine gJre, cumarte· 

B. lvon Delbos ve General Gamlenle 
Mueş:ıl Fon Blomberg Londraya gel-

mitlerdir. 
Yabancı hükiımdar ait elerınin dele· 

geleri dün Londranın buyuk caddeleri· 
ni gezerek şenlikler dolayısiyle yapılan 

Macaristan mecburi 
askerliği kuruyor-

Prag. 10 (A.A.) - Macaristan, mec· 
huri aakerlik hizmetini tekrar kurmak 
istediğini reamen küçük antant devletle• 
rine bildirmemittir. Fakat çok iyi ha
berlere göre bunu pek yakında yapacak· 
tır. 

Sovyetler Birliği üçüncü 
beş yıllık planı hazırlıyor 

Moskova, 10 (A.A.) - Taa ajansı 

bildiriyor: Üçüncü beş senelik planının 
1 temmuza kadar hazırlanması hakkında
ki karar üzerine Sovyetler birliği ve fe· 
dere cumhuriyetler halk komiserlikleriy• 
le devlet planı komisyonlan hararetle 
çahşmaktadrrlar. 

Ayni zamanda gazetelerde de hara

retli münakaşalar başlamıştır. 

Gazeteler, bilıin!erle, ekonomistler, 
mühendisler, ve İKİ mahfillerınin ve 
mütehassıslarmrn yeni plin meseleleri 
hakkında iştirak ettiği bu münakaşalar 
uzun siıtunlar ve sayfalar tahsia olundu· 
ğu halde tebariız ettirilmektedır. 

Hollivud artistleri grev 
yapmayacaklar 
Hollivud, 10 (A.A.) - Buyuk stiıd

yo'ların ekserisi, sinema aktorleri sendi
kasının taleblerini kabul etmiş oldukla
nndan sinema aktorleri grev yapmıya

caklardır. 

işçiler greue cleı;am ecliyorlar 
Hollivud, 10 (A.A.) - Altı bin stüd· 

yo amelesi, grev yapmakta devam et· 

mektedir. 
Hollivud grevcileri tesaniıtllerini i-

lin etmek için Amerikanın her tarafında 
bütün büyiık şehirlerde sinemaların ka
pılarına nöbetçiler koyarak filirm göste
rilmesine mani olmaga çalışacak kadın 
ve erkeklerin mikdarı bir milyon tah. 
min edilmektedir. 

. . ü Franko tayyareleri, tarafından 
11 gun cıı-•"'' edilen ormanlar hali yan· 
bombar w-· . ınaktadırlaf· Bermeo. ~ılb.ao yoJu baak 

. . 
1 

• tarafından keaılmı! olup Fran-
ınılı• en . 

1 
bunJan tarnırle mer uldur. 

ko kıta an 
General Frankonun B ao 

tezyinatı seyretmişlerd ı r. l t n~arnda --bu_y_ı-ııd_ı.-r-lı-k-ça-l-ış_m_u_la_r_ı j 
halkına beyannanıeş. . 

ler general Frankonun yenı 
Tayyare • . . . 

. ameıini hükümetçılenn 1.§ga· 
bır beyann G 

b 1 na
n yerlere atmışlardır. ene-

Jinde u u . . . di kuvvetlennın şehır kapılarına 
ral, ken ı·· . ba ki nn . ldu - unu barb ta ıının s a 
gelrnıt o g ' . 1. k 1 . .. 

. d"ndu··g- ünü yenı fe a et en on-
aleyhıne o ' . 
1 ı;nek zamanının henüz geçmelQlt oldu· 
_e u IÖ Jemekte, halk silahlannı bırak· 
gun by lar hakkında ''Galibler kanu· 
ınazsa un . . . . . 

b
'k edilecegt-nı bıldırmektedır. 

nu'' tat ı 

[!coç01' Öış HABERLE~ 
>< ~rag _ Çekos1ovaa.yo pı.>UBl iki 

al k 
. ı' meydana çıkarınıttır. Tah

caıu u ıı . 
1
. tutulmaktadır Ve yakında he· 

kikat gıı: ı . 
ecan verici tevkifler beklenmektedır. 

Y >< TaJaraD _ 1sfehan civarında tuğ· 

160 evi harab etmiştir. 
yan 1 • 'taL >< Berfin, _ Alınan gazete en .ı 

eteeilerinin lngiltereden gen çağ. 
yan gaz .. de İtalyayı haklı görmekte 
rılınall ışın 

. gil: .. gazetelerinin hücumları karp• 
ve ın ... da aında Almanya ve ttalyanrn sabırlı .,. 
ramnıt olduklannı yazmaktadırlar. 

SiJmtr Bınlı merkez binasının inşaatı ilerlemektedir. Resmimiz binanın bu
günki vaziyetini göteriyor. 

Küçük ve sabit 
kazançların vergi yükü 

SON POST Ad. Muhiddin Birıea 
küçük kazançlı kimaelerin v•ci 
yiilderini hafifletmekten büyik fay • 
dalar ıörüleceiini aöyliyerek, ba ••· 
silerden devlet varidatına büyük bir 
teY eklenmedijini, bunların kaldll'd • 
maaiyle huaule selecek varidat azhp 
nı da küçük müatehliklerin piyuada 
daha faal bir rol oynamaaı neticesia • 
de batka taraflardan artacak olma 
varidatın kar4dıyacğaını ileri aür • 
dükten aonra diyor ki: 

"itin maliye tarafı böyle ıörünür
ken iktıaadi ve içtimai tarafı daha .,.... 
laktır. Küçük kazançlı inaanlann e
linde durmayıp piyaaaya gelecek ... 
orada yeni hareketler yapacak olma 
para, yalnız onu bidayette alamD de
iil, her elinden ıeçirenin de yüziai 
süldürecektir. Yüksek kazaaçhlana 
eline geçecek paralarm bir tarafta 
hapaedilmeai ihtimali vardır• falral 
küçük kazançlmm eline seçi; de .... 
bal piyualara iatihlik eıyaama iDla • 
lab edecek olan para, bir tarafta .... 
lamp bapaedilinceye kadar lri-hilir 
kaç elden geçer. Bütün bu .u ....... 
reketlerclen memama olacak, _,... 
görecek ve aevieDcektir. Bu ......._. 
emaamda belki beledi,.I• de lırıaa. 
nacak ve bugün devlet ...,..,..,.._ 
iıleyen fabrikalana ela bu •• ,,,. • 
tan ve kazanç taksimi-elen afaM 
hiaaeleri olac.k. 

Dahili piyasayı .................. 
günkü dünyada her devletçi .. om. 
tik memleketin • çok ebemi,.& ._.. 
dip ikbaadi bir politikacbr; bia •. 
den bana yardım elııniyelim 1 ltia İl • 
timai tarafma ıelince bu tara& 4a 
hakibtea miihUndir. M-lehlia 1111-
çiik kazançlı İDMnlan, 10D .,....ı.... 
da yükselen fiatlanlan dolayı çok 
darlık çekiyorlar. Bunlara senitlik 
vermek cumhuriyetin feNfi dejil mi
dir?,, 

YALOVA KAPLICALARI: 
AKŞAM' da akpmcı birkaç ._. .. 

lik himmetin Yalovayı iata.nballalar 
içi nen asude, en temiz ve eevimli 
bir aükun ve 11hat köteai haline a
tujuna eöyliyenk elde edilen ..eice
yle iktifa olanmıyank daima dalaa 
iyiaini vücude getirmek için Yalon'• 
da yaplııan çalıpnaları memnuniyetle 
kartılıyor ve §Öyle diyor : 

Memnuniyeti macib olan c:ilaetl-.ı 
den biri de Kaplıca diareainin müte • 
haaı.ıa bit- ele teYcli edilmit balmama· 
aıdır. Burada yalnız idare iı:eriacle 
tuneyyÜz etmit zatlar kadar Avrapa 
ııa telıirlerini ve oralardaki aıbat mii
eaaeaeleriai yakmdan bilen mütehaa. 
aıalara da ihtiyaç bulunduiuna kim • 
ae inkar edemez. Bqün Kapbcalar 
tedaviaiain kendi batma koca bir ilim 
ıubeai vücude setirdiii malUmdar. 

Yalova kaplıcaları iki türlü faali
yete muhtaç bulunuyor. Bir taraftaa 
Yalovayı lıtanbulun ve hatta baıia 
Türkiyenin ihtiyacım kartıhyacak -
rette mamUr, modern bir hale IOk • 
mak, diğer taraftan da pe:r~ te
min edilen muvaf afkiyetten İfİa bi • 
tün inceliklerini bilir surette i.eifade 
edecek bir idare kurmak. 

Şimdiye kadar sördüjiimüs Detİ • 
celere nazaran, bu iki lüzum .. hak • 
kiyle takdir edildiiiai itiraf etmek 
lazım geliyor. Biz ümid edilea aetice
lerin bir aa evvel elde edilmeaiai bek· 
liyoruz .• ., 

ULUS'un Tercüme 
Kitabları 

Seri halindeki aatışlarda apğıdald 

fiatlardan dörtte bir indirilecektir. 
Büyük sayfa Kunıt 

Amerikada bir 42 2S 
konferana 

Bernar Şov 
lnaanhgın Hali 

Andre Malro 
Cihan Şampiyonları 

Pol Moran 

302 

162 

Orta sayfa 
Evlilik ve Ötesi 340 

/ak Şardon 
Kırmızı Zambak 

A natol Frans 
Levis ve tren 
Pol Moran 

372 

139 

San MiJCle'nin Kitabı 408 
Akse/ Munte 

75 

75 

75 

ıot 

Seri kitablar Buımevi ci,elerimizdedir • 
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8. C. Bayarın Kamytay toplantısındaki izahları 
(Başı 1 inci sayfada) 

ti. Fakat bu memleket sandıkları yü
rümedi, yürümek kabiliyeti gösterme
diği içindir ki aşara bir küsur zamme
dilerek menafi sandıklan vücuda geti
rildi. Bu menafi sandıklan da birçok 
bekaya ile mahmul olduklarından dola
yıdır ki Ziraat Bankasının modern esa
sı kurulmaya mecbur olundu. Hükümet 
himayesine ahnmak suretiyle ve geniş 
bir sahabetle Ziraat Bankası medeni 
bir müessese haline sokuldu. Ziraat 
Bankasının hakiki tarihi birkaç keli
me ile şimdi size hulasa ettiğimden 

ibarettir. 

Cumhuriyet rejiminde Ziraat 
Bankası 

Ziraat bankasını milli hükümetimiz 
cumhuriyet rejimi ne halde ele almış. 
tır? Bunu kısaca bir iki kelime ile na
zarınızda tekrar canlandırmak istiyo. 
rum. Ziraat Bankasının •bidayette iki 
milyon altın lira sermaye ile işe başla
dığını görüyoruz. Sonraları bu sermaye 
on bir milyon altın liraya kadar çıkmış 
bulunuyordu. Fakat harbı umumi esna· 
sında ve harbı umumiyi müteakib za
manlarda bu sermaye tamamen kağıd 
paraya intikal etmiş ve yer yer istilalar 
dolayısiyle sandıkların bir kısmı mühim 
mi sermayelerini ve hatta defterlerini 
kaybetmiş, perişan bir vaziyette idiler. 
Ankarada Büyük Millet Meclisi hükü
meti teşekkül ettiği zaman Ziraat B<tn. 
kasını bu suretle ele aldı. 

Kamutayın sehabeti 
Yüksek meclisin pek yerinde olarak 

gösterdiği tesabübü Ziraat Bankasına 
sclefleriniz olan diğer B. M. meclisleri 
de, aynı sahahetlerini, muhabbetlerini 
ve takdirlerini esirgememişlerdir. Mil. 
1J ihtilal esnasında istiklfilimizi müda. 
faa için yer yer milll müfrezeler teş.kil 
olunuyordu. Bu milli müfrezelerin bit
tabi masrafları vardı. Bazı milli müda
faa cemiyetleri için Ziraat Banka&ının 
sandığındaki parayı alıp milli müfreze
leri teçhiz etmek en kolay bir usul ol. 
du. Bunun Ankarada akisleri görülün
ce bugüne ait kredi ihtiyacı ve ehemmi. 
yeti daha o zaman düşünüldü. Milli kre~ 
dinin ana müessesesi olan ziraat banka. 
sının korunması laz:m geleceği müta
leası tekaddüm etti. Bugünün Dahisi 
ve kurtarıcısı, o günün Mustafa Kemali 
tamamiyle bunun önüne geçti. He
sab yaptırıldı. 1.600.000 lir'l bu suretle 
Ziraat Bankasından çekildiği aıı!:ı.ştldı. 

Kamutayın ve hükümetin yardımı 
B. M. Meclisinin müzahareti ve hü

kümetin hülüsu uiyetiylc bu para Ziraat 
Bankasına devlet hazinesinden iade et~ 
tirildi. Yine selefleriniz zamanında Zi
raat Bankasına karşı gösterilen ciddi 
sehabetin bir numunesi olmak üzere i. 
fade edebilirim ki, Ziraat Bankasından 
istibdat devrinde memur maaşları öde
mek için alınmış paralar vardı. Bunlar 
meşrutiyet ilan edildikten sonra mun. 
tazam bir büdçe yapmak arzusu •i.e te
diyesi gayri muayyen bir zamana ve da
ha doğrusu imkansizliğa talik edilmiş 
ve adına düyunu gayri muntazama den
mişti. Ziraat Bankasının 3,5 milyon al. 
tın parası bu meyanda hiç olmuştu. Yi
ne selefleriniz olan Büyük Millet Mec
lisi ins~yatif olarak bu parayI düyunu 
gayri muntazamalıktan kurtararak ma. 
liye hazinesinden Ziraat Bankaszna ö. 
dettirdi. Demek oluyor ki, yüksek Ka
mutayınızın şiarı, ananesi Ziraat Ban
kasını sevmek, onu tam manasiyle 
memleketin ve çiftçinin kredi bankası 
haline sokmaktır. 

Bankanın parti programındaki yeri 
Halk Partisinin her kongresinde za· 

bıtlarını bilaistisna açımz, orada göre
ceksiniz ki, ziraat bankası hakkında bir 
çok temenniyat mevcuttur. İş sade bu 

yüksek partinin kongrelerindeki temen-
ni ile kalmamış, aynı zamanda siyasi 

programında da ziraat bankası en önem

li yeri almıştır. Ziraat bankası muame

latını çiftçinin ihtiyaçlarına göre, ted

vir edilmesini ve daha doğrusu ikraz 
1nuamelesinin evvel emirde çiftçinin ih
tiyaçlarına hasredilmesini söyledikten 

sonra bu büyük meseleyi sahiblendiril
mekliği emreder. Ve aynı zamanda da 

orada kredi kooperatiflerine ve satış 
kooperatiflerine parti noktai nazarın· 

dan büyük bir ehemiyet verildiğini söy
ler. Biz. ziraat bankası hakkında bir ka

n_,; layihası tanzim etmek için iktisad 

vekaleti namına büyük başbakanımdan 
ve hükümetinden emir aldığım zaman 
kanunda esas olaraktan yer alması ta
zım gelen şeylerin parti programında 

mevcudiyetini evvel emirde nazan itiba
ra aldık ve bütün ilhamımızı o noktaya 
teksif ettik. 

Kanun projesi nasrl tanzim edildi? 
Balkanların ve ileri memleketlerin 

ziraat bankalarına aid olan bütün sta
tülerini, kanunlarım getirttik. Bunlan 
tetkik ettik. Aynı zamanda kendi tec- , 
rübemizi ve memleketin milli bünyesin
deki ihtiyaçları görerek onlar üzerinde 
çalıştık. Ve bugün huzuru atinize tak
dim olunan kanun layihasının çekirdeği
ni vücude getirdik. Bunları kafi gör
medik. Aynı zamanda amerikalı müte
hassıs bir ilim heyeti memleketimizin 
umumi iktisadiyatı üzerinde etüd yapı~ 
yordu ve bu heyetin içerisinde bütün 
finans alemince tanınmış M. Kemerer 
isminde maliye alimi bir zat vardı. Vü
cuda getirdiğimiz bu kanun projesini 
kendisinin tenkidine arzettik: ''Alınız 
bu kanun 13.yihasmı dilediğiniz gibi ten
kid ediniz.,, dedik. Raporu mevcuddur. 
Diğer cihetten kanunun projesini bizzat 
ziraat bankasını idare edenlerden, umu
mi müdüriyetiyle ve meclisi idarenin 
mütaleasını istedik. Bütün bu kıymet
li mütalealar bir araya geldikten sonra 
me.mleketin en hakiki ihtiyaçlarına ce
vab verecek şekil ne ise onu yaptık. Ve 
büyük millet meclisine takdim etmek 
cesaretini kendimizde bulduk. 

Kamutay encümenlerinin değerli 
çalışmaları 

Yüksek huzurunuzda şurasını ar
zetmek kadirşinaslık olur ki, kanun en 
iyi şeklini encümenlerden geçtikten son
ra almıştır. Şunu da yüksek huzurunuz
da arzetmeliyim ki, encümenlerdeki ar· 
kadaşlarıımn kıymetli mesaileri, bütün 
dikkat ve hassasiyetle çalışmalariyledir 
ki bu kanunun, şimdiye kadar gelen ka
nunların en çok işlenmişi ve hiç olmazsa 
en az noksanı olanıdır diyebilirim. 

Kanun, evvel emirde Ziraat banka
sının bünyesindeki idare uzuvlarını na
zarı itibara almaktadır. İdare uzuvları a -
rasındaki vazife ve salahiyet noktainaza• 
rından tedahül vukua gel.memesini der
piş eder. Ve her unsur, her uzuv inisi
yatifini kullanmakla beraber biribirinin 
yardımcısı olarak çalışmayı temin eder. 
Bilhassa buna dikkat edilmiştir. 

Bittabi kanun hepiniz tarafından o
kunmuştur. Amir olarak ne gibi uzuv. 
lar vardır, bunları burada tekrar ede
rek sizi sıkmak istemiyorum. 

Zirai kredi siyaseti 
Zirai kredi siyasetine gelince, Ziraat 

bankası ve selefleri bugün ticari banka
larda dahi olduğu gibi sadece şahsi iti
bar üzerine para vermeyi esas ittihaz et
miştir. Bir zatın tediye kabiliyeti var
dır. Çünkü o zatın şu malı, bu mülkü 
vardır ve şahsi ahlakı da vardır. Buna 
para verilebilir. Biz bunu yeni cumhu. 
riyet Ziraat bankasının bünyesinden sö
küp attık. Bu, bir dönüm noktasıdır. 
Meclisi ali hükümetle bu noktada müt
tefik olur ve tasvib buyurursa hakiki 
surette bahtiyarlık duyacağız. 

l~tihlôk kredisinin zararları 
Arkatlaşlanm kredinin ucuzluğundan 

bahis buyurdular. Elbette kredi ne kadar 
ucuz olursa o kadar iyidir. Buna şüphe 
yoktur. Fakat bizim için esas olarak 
korktuğumuz, tehlikeli bulduğumuz şey 
faizin azlığı çokluğu değil, istihlak kre-

disidir. Ziraat bankasından para alanlar 
istihsal kredisi olarak değil de şahıslan, 
nefisleri, aileleri için istihlak kredisi ya. 

parlarsa işte bu hem kendileri ve hem 
banka için bir felaketin başlamış oldu
ğunu gösterir. İşte bu kanun bütün kuv
vetiyle bunun önüne geçmek istemekte
dir. 

Büyük ve küçük çiftçi 

Arkadaşlarım, küçük ve büyük çift
çi meselesini mevzuubahs ettiler. Bi

zim düşünmediğimiz kadar ileriye gi
derek büyük çiftçiye karşı nevama kai

bimizde küçük çiftçiye nazaran, nasıl
ifade edeyim, çünkü husumet demek 

istemiyorum, böyle bir şey hissetme
dik. Üvey evlat telakki eder bir ma
hiyet sezdiklerini söylediler. Bugün 
memleketimizdeki toprak politikasın-

dan uzun boylu bahsedecek değilim. 

Ben zannediyorum ki, meclis herkesten 
eve! bu hakikati ve politikayı bilmek-

tedir. Fakat iki misal zikretmekten de 
men'i nefsedemiyorum. Memlekette 
toprak politikası var mıdır, bunu iki 
misalle tebarüz ettirmek isterim. 

Ekilmemiş geniş topraklar 
Şarklı bir mebus arkadaşımla dai

rei intibabiyesinde tetkik seyahati ya
pıyorduk. Beraber otomobile bindik, 
üç dört saat gittik ve dediler ki, bura
sı falan zata aid topraklardır. Toprak
ların kendisine nasıl tevarüs ettiğini 

bir efsane şeklinde anlattılar. İyi ve 
fena cihetlerini tamamiyle nakledenle
re terkediyorum. Yalnız nazarı dikka
timi celbeden şey o toprağın dörtte bi
rinin dahi ekilmemiş olmasıdır. Bun
dan 30-40 sene evel memleketimize il
tica eden vatandaşlarımız, ırkdaş).arı

mız orada bu geniş toprağın kenarında 
iskan edilmişlerdir. Bunlara hak ola
rak yalnız tabit havayı teneffüs etmek 
imkanı verilmiştir. Yüz.binlerce dönüm 
bir adamın elindedir. Yüzlerce adam 
topraksızlıktan sefalet çekmektedir. Ri
ca ederim, bu manzaraya hangi aklı se
lim sahibi tahammül edebilir ve hangi 
aklı selim sahibi bu politikayı düzelt
meye müsaade etmez? 

Topraksız köylünün dileği 

Van, Bitlis istikametinden Diyar
bekire doğru arkadaşnnızla ilerliyoruz. 
Yani kaza merkezi ittihaz edilmiş bir 
köyde bulunuyoruz. Köylüler usulen 
çıktılar. Kendileriyle konuşuyoruz. 

Ve konuşmaktan da zevk alıyorduk. 

l3unlar Azerbaycan şivesiyle garb türk
lerinin şivesi arasında ana dilimizi ko
nuşuyorlar. Hakiki saf kan türklerdi. 
Bizden istedikleri topraktı. Halkımız
dan bir kısmına iki sene evel hükümet 
tarafından toprak dağıtıldı, biz kaldık 
dediler. Ben, kendime bir etüd mevzuu 
olmak üzere dedim ki, ne yapacaksınız 
toprağı? Toprak alındıktan sonra işle
mek için sermaye, kredi ister, hayvan 
ister ve istihsal olunduktan sonra da 
mahsulü satmak lazımdır. Halbuki si
zin bunları yapacak teşkilatınız yok
tur. Cevab verdiler: ''Bize sadece top
rak veriniz, üst tarafının hakkından biz 
geliriz.'' 

Yeni kanun tJe toprak kanunu 

Memleketimizin içerisinde garbın
da ve şarkında ve hatta en kesif mıntaka 
sayılan Karadeniz sahilinde bile bir top
rak davası mevcuddur. Fa.kat ziraat 
bankasının bu kanunu toprak politika
sını halletmek için yapılmamıştır. O 
ayrı bir iştir. Sosyal noktai nazardan 
olduğu kadar iktisadi noktai nazardan, 
iktisadi noktayai nazardan olduğu ka
dar da sosyal noktai nazardan toprak 
meselesi çok büyük bir meseledir. 

Eğer bu kanun bilvasıta buna hiz
met ediyorsa ben hükümet namına size 
iftihar duyduğumu söylerim. Fakat 
tekrar edeyim ki bu kanun sadece 
ziraat bankasının kredi esasını hal için 
yapılmıştır. 

Bir hatıra 
Tabii hepiniz bilirsiniz, benim haya

tımda, velevki naçiz olsun, bir bankacı
lık devresi vardır. O devreye aid olmak 
üzere size bir hatıramdan bahsedeyim: 
Avrupalı bir banka genel direktörü ile 
konuşuyordum. Ve henüz buhran dev
resi başlamamıştı. Bunlar memleketimi-

.ze ucuz olaraktan zirai kredi sokmak, 
beni ve benim bankamı vası ta olarak 
kullanmak istiyorlardı. Müzakeremiz.• 
çok şayanı dikkat safhalar gösterdi. Fa
kat bu mevzula alakadar farzettiğim iki 
misali arzedeceğim. Dediler ki sizin 
memleketinizin solvabilite kabiliyetini 
bizim tayin etmemize imkan yoktur. 
Bunu size bırakıyoruz. Fakat iki şartı
mız vardır. Şunu ilave edeyim ki, bu 
memleket ne sosyalist ve ne de enter
nasyonal bir memlekettir. Halis bizim 
gibi nasyonalist bir memlekettir. 

Bir teklif ve cevab 
Mütaleaları kredi tekniğinin hudu

dundan bir adını ileri gitmiyordu. Tek

lifleri şu idi: Aristokratlara ve büyük a
razi sahiblerine para venniyeceksiniz. 
Dedim ki, "Sizin aristokratlardan malı:-

6adınız bir takım dejenere olmuş, mezi
yetleri babası babasmm babası sayılan bir 

takım insanlar ise Türkiyede öyle insan 
yoktur. Eğer bundan maksadınız asil ve 
ahlaklı kimseler ise bütün Türkiye bu 

asillerden ibarettir. Büyük arazi mese
lesine gelince, esasen z:raa~ çok riskli ol
duğuna göre, bunun kredi:;; ı.:e de r's1: 

vardır. Büyük toprak sahibleri her han
gi bir gayri müsaid zamanda yaptıkları 
işler hazan kendilerini felakete sürük
ler. Bu itibarla onlara kredi vermekten 
imsak ediliyor. Bu mevzuda çok ileriye 
gidildi. Encümenlerde de bunun etra
fında ehemiyetle konuşuldu. Kulisde de 
konuştuk ve bazı zamanlarda kuliste ba
zı arkadaşların hususi mütalealarını din
ledim. Burada ifade olunduğundan daha 
çok heyecanlı idiler. Ziraat bankasının 
borçlarını taksitlendirmek istedik. Bitta
bi tetkikat yaptırdık. Ne kadar sene müd. 
detle bunları tecil edersek daha müsaid 
bir müddet elde etmiş oluruz. Kimisi 1 O 
sene, kimisi 15 sene, kimisi de 20 sene 
diyordu. Nihayet Ziraat bankası bana 
son sözünü söyledi. Dedi ki: Büyük çift
çi için 20 sene küçük çiftçi için 1 O sene 
kafidir. Çünkü küçük çiftçi büyük çift
çiye takaddüm ederek borcunu daha ko
laylık.la ödeyor. Takıntı büyük arazi sa. 
hibleri üzerinde kalıyor. Bu bir teknik 
hakikattir. Bunu söylemekte zannede
rim ki bir zarar yoktur. Bilaistisna hiç 
bir kimseyi rencide etmek kascliyle söy
lemiyorum. Büyük çiftçi de, küçük çift
çi de nazarımda ayni derecede muhte
remdir. Büyük çiftçiler arasında bilhas
sa vatanseverliğiyle tanınmış ve inkitab 
zamanlarındaki hizmetlerini bildiğim için 
hürmetle ellerini sıktığım yakın arkadaş
larım, vardır, kendilerini her zaman ve 
her zaman kendilerini hürmetle selamla. 
rnn. Fakat bu bir teknik meselesidir. 
İfade etmeye mecburum. 

Bankanın emniyetle iılemeıi 
meselesi 

Nihayet mutedil bir hat olmak üzere 
taksitleıune işini 15 seneye bağladık ö
bürünü beş sene ileriye götürdük. Be
rikini beş sene geriye aldık. Bir banka 
için kanun yaparken en büyük mesuli. 
yet o bankanın emniyetle işlemesi key
fiyetidir. Nitekim bir arkadaşım söyle. 
diler. Bankanın matlubatı seyyal bir 
halde midir? dediler. bnun manası ban. 
ka vadesi geldiği zaman peralarmr ge. 
riye alabilecek midir? Şu halde bir ban 
kanın en büyük ehemmiyeti aktifine 
dahil olan hesablarıdır. sermayesi de

ğil ve belki de ihtiyatı da değıldir. 
Günü vadesi geldiği zaman parası hesa 
bma girecektir. Bir bankaya itimad e-

denlerin emniyetleri ancak bu noktaya 
münhasır kalabilir. Şu halde biz kredi 
tevzii noktalarından evvel emirde bor
cunu en kolay ödeyen bir kısmı ele al~ 
mayı elbette tercih ettik. 

Muhtelif fiftçi sınıfları 
Bununla beraber küçük çiftçi üze

rinde encümenler çok işlediler. Bunu 
genişlettiler. Ve küçük çiftçi denildiği 
zamanda da dar bir sahada kalınmamış
tır. Bunun içine orta sınıf çiftçi gir. 
miştir. ve genişletilmiştir. Zirai kredi 
tevzinde istihsali sattırmak prensible. 
rini esas ittihaz ettik. Bir çiftçi bu tedi
ye kabiliyetin vardır. Sen bin lira alır
sın, on bin lira alırsın gibi bir mikyas 
koymadık. Ve ancak karşımıza çıkan 

çftçiye soracağız, senede kaç bin kilo 
yahut kaç ton mal çıkarırsın. ve bu mal 
nedir? malın da aynı zamanda ihraç mad 
desi olması veyahut derakap paraya tah· 
vil edilebilecek kabiliyette olmasını 

nazarı itibara alacağız. Ancak istihsal 
kudretinin nisbeti dahilinde krediden is 
tifade edebilecektir. Büyük çiftçi ne a. 
lacak? partinin siyasi programında bü
yük çiftçi ipotek mukabilinde para ala
bilir. demliyor. Eğer büyük çiftçi ken
di muhitinde teşekkül eden kredi koo. 
peratiflerine dahil olur ve orada tliğer 
kooperatiflerle beraber çalışmaya razı o 
lursa istihsali nisbetinde kredi alabilir. 
Nitekim bunun en güzel misalini Ata
türk bize vermiştir. 

Büyük Ônder ve kredi 
kooperatifleri 

Hepimizin bildiği büyük zat büyük 

bir tevazu ile köylülerin içerisine gire
rek kooperatif kanununun hükümleri· 

ne göre, köylülerle beraber beyanname 
imza ederek ~ilifkede kurulan bir koo

peratifte müessis olmuşlardır. Demek 
oluyor ki biz ciddi ve hakiki yollardan 
gidiyoruz. Kredi tevziinde esas, istih
sali artırmaya matuf olmak üzere ev· 

vel emirde küçük çiftçinin ihtiyacını 

tatmin, ondan sonra artarsa diğer bü
yük çiftçiye de ipotek mukabilinde pa· 

ra vermektir. Bum.: n böyle olmasında 
zaruret varclır. Çünkü küçük çiftçi tiic
car lrn 1.a!ar ının k2:1ısınr açamaz. Bü-

yük çiftçinin ticari bankalardan kredi 
bulması imkanı vardır ve buna malik 
tir. Şu halde elimizde dar bir mikdarda 
bir sermayeyi evvel emirde adet itiba• 
riyle büyük bir unsurun mcnfaatina has· 
rii tahsis etmiş oluyoruz ki bizim hesa• 
bımıza bundan daha tabii bir şey yok· 
tur. Arkadaşlarımız hükümetin esbabı 
mucibesinde sadece büyük toprak sahibi 
olanlara karşı yazılan bir fıkradan hoş· 
nudsuzluklanm izhar ettiler. Esbabı mu. 
cibeyi okuyacağım. Fikrimizin böyle biı, 
sui telakkiye uğradığından dolayı esef 
ederim. Maksad muhafaza edilmek sure
tiyle daha güzel ifade edilmek imkanx 
vardı. Nasılsa nazan dikkatimizden kaç• 
mıştrr. 

Bir sual ve cevabı 
Buradailişilen nokta şudur: "Ziraat• 

le, zirai istihsalle fili hiç bir alakası ol· 
maımş bulunanlara sadece toprak sahi· 
bi olmaktan başka bir içtimai rolü olmı• 
yanlara kaptırmak kararında değiliz.'' 

Yani para vermek kararında değiliz. 

Şimdi bunu mücerret manasmda olarali 
bu fıkraya ilişen arkadaşlarıma soruyo. 
rum. Kanunen bu kısım kabili himaye 
midir, değil midir Beri tarafta bizzat 
çalışan ve muhtaç kimseler varken bu 
vaziyette olanlar kanunda yer bularak 
himayeye layik mıdır, değil midir? 

Büyük Millet Meclisi her ikimiz 
için de hakemdir. Bence layik değildire 

Ziraat Bankası ve ticaret iıleri 
Ziraat Bankasının ticaretle iştigali. 

meselesi: burada iktısad encümeni aza .. 
sından eski bir bankacı olan ve itiraf 
etmek lazım.gelir ki, banka tekniğine do 
vakıf bulunan Türker bazı mütalealar 
kaydetmiştir. Ziraat Bankasının ti• 
cari sahadan tamamiyle çekilerek 
z i r a i k r e d i s a h a s ı n d a k a l· 
masım temenni etmektedirler. Banka 
tasnifi ve banka tekniği noktai nazarın· 
dan Türkerin bu mütaleasını hafif gör
mek çok müşküldür. Fakat bu yaptığı
mız kanun layihasında memleketin ha· 
kiki ihtiyacını nazarı itibare aldık. Ve 
sonra §Unu ifade etmek isterim ki, Zi· 
raat encümeninde bir arkadaşımız Zi
raat Bankasının en çok ticari sahada 
çalışmasını müdafaa etti. Diğeı encü
menlerde bunun leh veya aleyhinde bir 
şey söylenmedi. Bittabi İktısad Veki
liniz kıraldan fazla kıral taraftarı de
ğildir. Yalnız burada, bütün mesuliyet· 
leri hükümet namına üzerine aldrjt 
için, bu hususun da nazarı dikkate alın
dığını iddia ve müdafaa etmek mecbu
riyetindedir. 

Bankanın otonomisi 
Ziraat Bankasının 60.000.000 u aşan 

mevduatı vardır. Bunlara yüzde 3,5 dan 
altıya kadar faiz vermektedir. Bütün 
bu parayı bittabi kullanacaktır. Kul
landığı takdirde en emin yer bulması 

lazımdır. Biz bankalar hakkında bir ka

nun yaptık. Bu kanun bütün bankaların 

rejimini ifade eder. Orada bankaların 

ne gibi işler yapması caizdir veya de

ğildir diye hüküm koyduk. Ziraat Ban

kası da aynı kanunun hükümlerine tabi 

olarak ticari sahalarda iş yapabilir. 

Kasasında parası olduğu zaman en e
min şekilde parayı kullanmasına sala
hiyet verdik. Bir arkadaşımız İktısad 
Vekaletine müracaat suretiyle muame
latın işkal olunacağını söylediler. Şu 

vesile ile arzedeyim ki, İktısad Veka
leti Ziraat Bankasının otonomisine her
kesten ziyade hürmetkardır. Fakat bi
rinci derecede mesul olan, yarın Ziraat 
Bankasında hoşa gitmiyecek bir hal ha
dis olunca "gel İktısad Vekili., diye
ceksiniz. Bunlar yalnız memurların 

kavgaları gibi adi işler -0lmıyacaktır. 

Bankanın esaslarına taalluk edecektir. 
Binaenaleyh arbitarja taalluk eden 

bir muamelede ki, o muamele iyi bir 
zamanda yapılırsa fayda verir aksi tak
dirde zarar verir. Müdürü umumi ve 
meclisi idaresinden geçtikten sonra bu 
kabil işle hükümetin mesul bir vekili 
tasvibine iktiran ederse mahzur berta 
raf edilmiş olur. Bunu takdir buyurur
sunuz. 

''Banka ticari sahadan çekilemez" 
Ziraat Bankasının ticari sahadan ta· 

mamen çekilmesine imkan yoktur. Fa· 
kat herhangi bir ticaret bankasında ol .. 

duğu gibi geniş hesabı cariler ve gay• 
ri muayyen vadelerle işe girişmek doğ

ru değildir. Üç aylık bonoların iskonto 
salahiyeti verildi ~ i gibi esaslı bir men· 

( Sonu 5 _·nci s:J.ır:. la) 



(Başı 4. üncü sayfada) 
faat mevzuu addolunan konşimento alış 
verişi, çok muamelatı salahiyet olarak 
d ~·1 egı yeni cumhuriyet Ziraat Bankası-
na vazife olarak verilmiştir. Kredi ko
operatifleri ki bunlar 630 u bulmustur. n- . . ~rt mılyon liralık sermayeyi temsil 
edıyorlar. 

Sahş koopratilleri 
Bunların daha mükemmel bir hale 

gelmeleri için satiş kooperatifleriyle 
beraber yürümeleri lazımdır. Böyle bir 
kanunu lutüf buyurdunuz. Lüzum gör· 
düğümüz yerlerde imkan buldukça sa
tış kooperatifleri teşkil ediyoruz. Bu 
satış kooperatiflerinin elindeki mallara 
avans vermek, ve satış kooperatifleri 
nıallarını harice sattıkları anda onların 
ticari senedlerini iskonto etmek gibi 
enıin kar temin eden işler vardır. Bun
ları Ziraat Bankasına bırakıyoruz. Hat
ta Ziraat Bankası, "ben bu işleri yapa
mam, elimde diğer daha menfaatli işler 
var" dediği zamanda satış kooperatif· 
lerinin diğer bankalara gitmesini der
piş etmiş bulunuyoruz. Ticari kredi iş
lerinde tahdid vardır ve Ziraat Banka
sının zürra lehine hizmet ifa edeceği 
noktalar önde tutulmuştur. Binaena· 
leyh Ziraat Bankasının esas menfaat
leri düşünülmüş kanun layihasına hü

kümler konulrııuştur. 

Banka ve sanayii ziraiye 
Ziraat bankası ayni zamanda iptida! 

maddesi memleket dahilinde yetişen sa· 
nayii ziraiye kurabilir, bu kabil sınai mii· 
esseselere iştirak edebilir, diye kendisine 
kanuni bir salahiyet verdik. Buna ilişil· 
di. Kısa bir zamanda şu hakikata vasıl 
olduk. Memlekette ziraat mı evveldir? 
Sanayi mi evveldir? Artık bu nazariye 
çok konuşulmuş ve anlaşılmıştır. Mem
lekette çiftçilik de vardır, sanayi de var
dır. Bunlardan her ikisine birden milli 

ekonomi derler. Milli ekonomi icablarr-
na göre, hareket lazımdrr. Biz memleke
timizde sanayiimizi kurmadan evvel ha· 
rice satmak mecburiyetinde ve hariçten 
de mallarımıza dikte edilen fiatlarla sat
makta idik. Fakat bir kısmı için sanayii 
memlekette kurduktan sonra, hariç alı
cılarına karşı fiat noktainazarından na
zım bir rol oynamaya başJadık. Pamu. 
ğunda böyledir, yününde böyledir. Bü
tün sanayiini memlekette kurduğumuz 
ınal!ar bu arzettiğiın şekildedir. Şu hal· 
de demek oluyor ki, iptidai maddesi 

memlekette bol olarak yetişen herhan· 
gi. bir <Janayi kurulduğu zaman evvel e· 

ınırde ~ndan çiftçi müstefid oluyor. WŞu 
halde çıftçinin malını biran evvel deger 
fi~ti ile elden çıkan:nak bizim vazife· 
mızdir. Eğer Ziraat bankası bu esas va. 
z~fesini ifa edebilirse doğrudan doğruya 
çiftçiye hizmet etmiş sayılabilir· Bunu 
menetmek doğru bir şey değildir. 

Faiz meselesi 
Faiz meselesi, affedersiniz sizi yor· 

dum. Fakat izahat vermeye mecburuJIJ· 
(lstifaJe ediyoruz, sesleri) Faiz mese
lesi için başvekile de böyle bir sual tev
cih edilmişti. Verdikleri cevabı hatırlar
sınız. Kendisinin vermiş olduğu cevab: 
memlekette faiz ne kadar ucuz olursa 
bizim için o kadar şayanı memnuniyet 
olur. Ben de aynı sözü tekrarJıyacağ:.ın. 
Faizi mümkün olduğu kadar memleket 
te ucuzlatmak: bizim vazifemizdir. Fa
kat burada ziraat bankası için düşünü
lecek bir nokta vardır. Ziraat Bankası 
sermayesinin münhasıran zürraa veril
mesini söylediler. Zaten böyle yapıl
maktadır. Zizaat Bankas-nın 30 milyon 
lira sermayesi vardır. Zaman zaman zür· 

ram zimmetindeki matlubatı bu mikda
rrn fevkine çıkmaktadır. Esas serma
yesi zürraa ikraz edilmistir. Diğer kı
sımlar piyasadan kendisi~e vuku bulan 
mevduatla temin edilmektedir. Ziraat 
Bankasının kuvvetlerinden birisi de halk 
tan topladığı mevduattır. Bu da her se
ne halkın kendisine olan itimadının ne
ticesi olarak yükselmektedir. 

Mevduat yiilueliyor 
Evvelki sene 40 milyon idi. Geçen 

tıene 60 küı;fü milyon idi. içinde bulun. 

duğumuz sene de 70 milyona varmakta
dır. Fakat bugün ziraat bankası da ken-

disine para verenlere faiz ödemektedir. 
Yüzde 5 hatta 6 ya kadar bu mevduatı 
toplamak için kendisi de para vermek· 
tedir. Demek oluyor ki, faizin de bir 

maliyeti vardır. Nasıl bir fabrika bir ar 
şm bezi kaça satabileceğini hesab ede

rek maliyet fiatmı nazarı itibara alıyor 
sa faiz de bankalar için böyledir. 

Taksitlendirilen borçlar 

rayı bulan zirai ikrazatı 1931 senesin
de taksitlendirilmek istenilmiştir. Bun 
dan 21,5 milyonu kanuni hükümlere uy. 
gun geldiği yani, 1931 senesi nihayetine 
tesadüf eden borçlar olduğu için yüz
de üç faiz ve 15 sene müddetle taksi~ 
lendirilmiştir. demek oluyor ki, bugün 
Ziraat Bankasının yüzde üç faizle 21,5 

milyon lira zürra zimmtetinde matlu
batı vardır. Bu az bir fedakarhk değil 
dir. ve bunu istihfaf ebniye hakkımız 
Y.oktur zannederim.. Şu halde ziraat 
bankası faize had koymak meselesinin, 

be~enizce zamanı gelmemiştir. 
Kanunun inhiraf kabul etmiyen sı

kı çerçevesi içine faiz haddini soktu
ğumuz zamanda hata etmiş bankayı da 
zarara sokmuş olabiliriz. Bundan dola
yı mühim işi bankayı idare edecekle
rin takdirine bırakmak zaman zaman 
teşrii kuvvetinizle, ki her şeyin fevkin
dedir, yapılıyor mu, yapılmıyor mu 
murakabe haklarını kullanmak şimdilik 
daha faydalı olur. Şunu da ilave ede
yim ki memleketimizde faiz mikdan 
bittabi bankaların ve banka namı altın
da çalışan müesseselerin faizlerinden 
bahsediyorum. Muhtekirler hakkında 
nıalfunatım yoktur, esaslı malCimatım 
olsa kendileri müddeiumuminin pençe
sinde bulunmaları lazungelir. Memle
ketimizde üç dört senedenberi faiz had
leri, yükselmemiştir. Hatta inmektedir. 
Bunun sebebi piyasada işin çok olması 
ve halkın bankalarnnıza itimad ederek 
tasarruflarını tevdi etmeleridir. Para 
piyasasında arzu taleb üzerindeki mu
vazeneden kredi lehine bir hareket doğ-
maktadır. 

Bankanın esas kuvveti 
Ziraat Bankasının paraları tahsil o

lunuyor mu, olunmuyor mu? 'Gene tek
rar arzedeyim ki, bir bankanın kuvveti 
ne sennayesindedir, ne de şubelerinin 
çok geniş olmasındadır. Bankanın esas 
kuvveti aktifine dahil olan hesablarrn 
sağlam olmasındadır. Ve Porsenelinin, 
memurlarxnın, müdürlerinin zeki, na
muslu muktedir olmasındadır. Bu iki 
şey bir araya geldiği zamanda banka 
icin tam ve kamil bir müessese diyebili
riz. Herhangi bir banka için bu şartla
rm tecelli etmesi tazınıdrr. Bunun 
canlı misali tahsilatmm yolunda gitme· 

sidir. 
30 milyon liralık zirai ikrazattan 

1936 senesinde 9.5 milyon lira tahsil e
dilmiştir. İsterseniz müdürü umuınl bun. 
)arın tafsilatını sizlere arzedebilirler. 
Kendisi çok memnundur. Ben de eski 
bir bankacı olmak sıfatiyle 30 milyon li
ranın 9.5 milyon lirasının vadesinde tah
silini görmekten ferah duydum. Demek 
ki milletimiz imkan bulduğu zaman 
borçlarını ödemekte sadakat gösteriyor. 

şunu ilave etmek lazımdır ki, yüksek 
direktiflerinizle alınan ekonomik tedbir-

lerle köylünün malının satılması ve kıy
ınetlenınesi tediye kabiliyeti üzerinde 
aynca ınüessir olmuştur. Bir taraftan 
bankalarda mevduat artıyor, diğer taraf-

tan tahsilat oonnal şekilde devam edi. 
yor. J)iyebiliriın ki Ziraat bankaSI, tam 
ve Jcami1 bir devre yaşıyor. 

Topraksa fakat icarla ~ adam· 
}ardan bahsettiler. Mevzuu ıyı kavrıyama 
dun. Bu nıütaleanm da cevabsız geçme· 
ırıesini arzu ediyorum. Kavradığım nis
bette ktsaca bir şey söyliyeceğim. Çift
cilikte hayvan. makine alıit edevat, de. 
- 'rbaş olur, fakat insan demirbaş ola
mı B 
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ıtabiliyetinde değildir. Anladı

ınaz. t ğım doğru ise vereceğim cevab budur. 

Zirai sogortalar 
Sigortadan bahsettiler. Çok ehemi· 

etli bir mevzudur. Bizde hakikaten 
y . • . 
hayvan sigortasm~n, .zır.aı sıgort.anm ya 
ıhnası iktisadi bır ıhtıyaçtır. aynı za

~anda medeni bir ihtiyaçtır. Fakat bı.; 
ek etin bir rnevzudur. Bunun üzerin-

p ç - ··d mak r 
de evvel emirde genış etu yap a-

elir. Eğer mesele sadece paraya 
zıın g · "k. ·1 l. 
inhisar etmiş olsaydı hır ~ ı .. mı yon ı:a 

k 1 
Iıkla bulur ve bu işı vucude gatıre. 

0 ay · deb"l 
bilirdik. Zirai bir sigorta tesıs e ı -
nıek için memleketiı:nizin muayye:ı nok
talannda hayat tetkikat yapmak zarure • 
ti vardır. Ne zan:ıan ve ne nisbette yağ
mur yağar ve ne zaman ve ne nisbette 
dolu düşer, bunları besablanacaktrr. ki, 

- -1-.. k jdn bir tarife vücuda ge-
prım <lll...... " 

tirilebilsin. Henüz bu tetkikatırmz yok-

F
akat tetkikata başlamak ve müs

tur-
bet bir şekil aramak zamanı gelmiştir. 
Bunun için alakadarlara vazife vererek 

çalıştıracağız. _ . . 
Hülasa, Büıyük Millet Meclısının 

memleketin ihtiyacına uygun ötenden

ri kanun çıkarmak hakkındaki büyük 
· le 

asla tanakusa düşmiyecektir. Ve bilakis 
muvaffakiyet serisine bir yenisini da
ha ilave etmiş olacaktır. Kanunun ka· 
bul edilmesini hassatan rica ederim. 

Diğer mütalealara cevabı 
Celal Bayar bu izahatı müteakib ye 

niden söz almış olan bazı batiblerin mil 
talealarına karşı da şunları söylemiştir. 

"- Halil Menteşe arkadaşmuzm e. 
ğer okuyacağım ibare kendisini temin e
diyorsa çok sevinirim. Maddenin niha
yetinde deniliyor ki : "İşletmelerinde tek
nik muvaffakiyetle tatbik edilenlere kre
di hususunda rüchan verilmiştir." Ye
dinci maddenin nihayetine bu ilave edil
miştir. "Ziraat mekteblerinde tahsilini 
yapmış münevver, zirai tekniği bilir, iş 
hayatına atılmak isterse o gibilerine kre· 
di rüchanr yapılacaktır.'' Zannediyorum 
ki kendilerinin noktainazarlarma teva· 
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fuk eder. İzahatları arasında tasarruftan 
bahsettiler. Ben bunun tafsilatına giriş
miyeceğim. Memlekette tasarrufun lü
zum ve ehemiyetinden bahsedecek deği. 
lim. Yalnız tasarruf ve mülkiyet mese
lesi gibi bizim teşkilatı esasiyemizin tah
tr zımanmda olduğu gibi heyeti celile· 
nin emrinde ve tekeffülü altındadır. Bi
naenaleyh şu veya bu şekilde mülkiyet 
ve tasarruf hakkında tecavüz edilmiş bir 
nokta yoktur. Tecavüz edenlerin haddi
ni büyük millet meclisi derakab verir. 
Tasarruf halkının mahfuziyeti tekrar e. 
deyim, kendisinin emri ve zrmam altın
dadır. 

Köylünün kalkınması İ§İ 

Sayın Hikmet arkadaşımızın müta
lealarını yakından dinledim. Köylünün 
kalkınmasından bahsettiler. Köylünün 
kalkınması hepimiz için arzu ve temen-

ni edilen bir idealdir. Ancak köylü 

kuvvetlenirse ve köylü istendiği dere

cede ı:efah seviyesine vasıl olursa bü
tün memleket kuvvetlenir, köylünün 

kuvvetlenmesi esastır. Ziraat Bankası 
münhasıran bu vazifeyi üzerine alınış 
değildir. Böyle kalkmına kül halinde 

çalışacak birçok elemanlara ihtiyaç gös
teren bir iştir. Ziraat Bankası ancak 

o elemanlardan birisi sıfatiyle yani tek 

faktör olarak vazife almıştır. 

Kredi i§i 
Kredi meselesi hakkında noktai na-

zarımı arzedeceğim. Faiz meselesi hak

kındaki noktai nazarımı arzettim. Yal-

nız uzun maruzatım arasında "mevduat·-
tan bir kısmı zirai krediye basrolunuT 

mu?'' suallerine cevab vermemi,tim. 
Onu da müsaadeleriyle şimdi arzede

yirn. Mevduatın yerinde kullanılması 
mevduat sahihlerinin her talcb vukuun-

da paralarının derakab iade etmeleri 

bankalar için çok dikkat edilen iştir. 

Bu esas mahfuz olmak şartiyle bir kı-

sun mevduatın kısa vadeli mevsim kre
disine tahsis etmeye teknikman im.kin 

yoktur. 

Faiz ucuzlayabilir mi? 
Dostum Emin Aslana gelince, ge

ne faiz meselesidir. Tekrar ediyorum 
ki, bizim için de faizi ucuzlatmak çok 
arzu edilen bir iştir. Ancak müessese 
amme hizmeti görecektir. Fakat hiç bir 
zaman şefkat müessesesi değildir. Her 
halde bunun bir hesabı, bilançosu ola
caktır. Müesseseyi elimize aldıktan 
masraflarını, kazançlarını plasman mev
zularını tetkik ettikten sonra kendile
rine cevab verebiliriz. Şimdiki halde 
blhassa vaid mahiyetinde olan şey na
zari olur ve zannederim ki kendileri 
de bizden böyle bir ~ey istemezler. 

Ticari kredinin banka 
bünyesindeki tuiri 

Ticari kredinin Ziraat bankasının 
bünyesi üzerinde tesiri, yani Ziraat 
Bankası ticari kredi sahasından çekil
diği takdirde işJcri üzerindeki tesiri 
müsbet mi olur, menfi mi olur Bu va· 
ziyete göre ve muamelatın nevine göre 
değişir. BaZl muameleler vardır ki, be
nim şahsi tecrübelerime istinaden söy-

liyorum, ziraat bankasının o muamele
leri yapması §;Ok zararlı olur. Mesela 
ismini söyliyeyim. Bankaların şu veya 
bu müesseselere geniş hesabı cari aç
maları gibi mevduatı elemante etmek 
aynı zamanda muamelatını çoğaltmak 
için demin bahsettiğim ticari vesaik ü
zerinde çalı~asr mali bünyesinde bir 
kuvvet teşkil eder. Muamelatını çoğal
tır. Bittabi banka bu kanunla kendisi
ne tevdi edeceğimiz işler üzerinde bü
tün azimle ça1ışacaktrr- Ve bu işin ba
şında bulunanlar kredi siyasetini bü

tün teferruatiylc anlamış kıymetli a
damlardır. Temin ederim ki Ziraat ban

kası bu kanunla tekamül edecektir. 

]Kamutayın dünkü] 
toplantısı 

( Başı 1. inci sayfada ) 

yüksek tahsil görerek Avrupada 
ihtısas yapmış olanlarla yüksek 
mekteb mezunlarından her halde 
bir ecnebi lisan bilenlerin aynı ba
rem dereceleriyle vazifeye alın
malarının ihbsas aleyhinde bir 
fa~k. husule getireceğini iıaret et
mıştır. 

LUa:n ve ihtuıu meıeleleri 
_ Emin Sazak, baremlerin tesbitinde 
lısandan fazla ihtısas mesel . .. . esı uzerın· 

de d~rulması Iazrm geleceğini buna da
ha zıyade ehemiyet ven·ımes· . b . ı ıca ey-
lıyeceğini söyledi. 

Zi~a Gevher Etili, Emin Sazak'ın 

noktaı nazarını yersiz gördu·· ~·· .. 1. . . . . gunu, ı-
san bılgısının de birinci derecede bir 
kıymeti olduğunu ve bunun ihtısas i
bi bir rüçhan sebebi olması lSznnget!·
ği mütaleasında bulundu. Ve ihns:. 
meselesinde de çok hasas davranılma
sını ve memleket dışında yapılmlŞ bir
kaç aylık bir tahsilin ihtısas için kafi 
sayılmamasını, bu noktanın bilhassa 
göz önünde bulundurulmasını istedi. 

B. Emin Saz.ak'ın sözleri 
Tekrar kürsüye gelen Emin Sazak 

Ziya Gevher Etili'ye cevab vererek lisa~ 
bilgisine ehemiyet verilmemesini söyle. 
medi.ğini, Ziya ~vher Etili'nin ileri 

sür~ü~i~ ~ütaleayı yarım ihtisasa değil, 
hakikı ihtısasa kıymet verilmesini iste· 
diğini kaydederek bwıun için de bare
?1e ~ağlı bir ilerleme değil, şahlslarm, 
ışlerınde gösterecekleri liyakat ve ihti
sas kabiliyetlerine ve muvaffakiyetleri
ne göre barem derecesine bağlı kahnmx· 
yarak terfi ve terfih edilmelerine taraf
dar bulunduğunu ilave eyledi • 

Baymdultk siyasi mü.tqartnm 
ceoabı 

Bayındırlık bakanlığı siyasi müsteşa. 
n Sırn Day verdiği cevabta. hatibler ta
rafından ileri sürülmüş olan mütalealar
da izhar edilmiş olan endişelere sebeb 
görmediğini, ihtisas yapım~ olanlar için 
tesbit edilmiş olan barem derecesine li· 
san bilen yüksek mckteb mezunlarının 
da ithal edilmiş olma.sıma mühendis 
mektebi me.zunlan lehinde bir kayıd ol· 
duğunu söyliyerek memur ve müstah· 
demlerin terfilerinde barem b.yrdlarına 
bağlı kalınmaması hususunda ileri wrü.. 
len no.lrtainazara karp da kanunun va· 
zifelerinde fena hareket edenlere karşı 
ceza derpiş ettiği gibi liyakat ve mu
vaffakiyet gösterenleri de taltif edeceği

ni ilave eylemi~tir. 
Bu izahatı müteakib kanunun heyeti 

umumiyesi üzerinde müzakere kafi gö
rülerek maddelere geçilmiş ve kanun ka
bul edilmiştir. 

Ziraat Bankcuı kanunu 
Bu kanypun kabulünden sonra Tür

kiye cumhuriyeti Ziraat bank<m kanunu. 

nun müzakeresine başlanmıştır. 
Bu münasebetle kanunun heyeti u-

muıniyesi üzerinde bir çok hatibler sö.z 

almışlardır. 

Bu hatiblerden ilk söz alan Hikmet 

Bayur, Ziraat Bankası hakkındaki ye· 
ni kanunun kısa ve uzun vadeli mevdu
atın işletilmesi küçük çiftçiye yapılacak 

ikrazat şekilleri hakkındaki düşünce· 
lerini anlatarak küçük ve büyük çiftçi 
arasında kalan çiftçi sınıfı hakkında 

neler duşünüldüğünü, iktisadi buhran 
yılları içindeki vaziyet karşısında ve el
lerinde olmıyan sebebler dolayısiyle 
bankaya karşı borçlanan ve borçları u
zun yıllara şamil taksitlere bağlanan 
çiftçinin bu kanun kayıtlarından isti
fade edip etmeyeceğini sormuştur . 

B. Hü.nii Kitabçının lilzirleri 
Hüsnü Kitabçı, memleketin büyük 

bir halk kitlesinin ihtiyacına karşılık 
vermek gibi ylıks.ek bir maksad göze· 
ten kanunun heyeti Ull)wniyesi üzerin· 
de fazla durmayacağm[, yalnız bazı müb
hem gördüğü noktalar üzerinde düşün· 
celerini işaret etmekten kendini ala· 
ınadığıru söyliyerek, kanun layihasın· 
da ınevzuu bahis sanayii ziraiye gibi iş
lere yatırılacak olan sermayenin, köy
lünün teehizi işineverilmcsinin daha 
doğru olacağı mütaleasmda bulunmuş 
ve ikrazat i_ç.in faiz miktarının tesbiti 
işinin bankaya bırakılmasından ziyade 
bunun meclis heyeti umumiyesince tes
bit edilmesini ve faiz haddinin yüzde 
dörtten fazla olmamas~ı istemiştir. 

Hüsnü Ki tabçı bundan maada zirai 
sigortanın da mecburi olması li.ıun gel-
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Mamak yangını 
(Başı 1 inci sayfada) 

?"el~ez .. Yaralı olanlar da yüzbaşı Nail 
ıle ıtfaıye neferlerimizden biridir. Baş• 
kaca hayat zayiatımız yoktur • 

Maddi zayiatımız yanan daireler da· 
hil olduğu halde imal edilmekte olan 
ve kısmen boyanmakta olan eski mer
~ilerin miktarı kıymeti itibariyle 100000 
ltrayı tecavüz etmektedir. Civardaki ba· 
zı binaların camları kırılmış, sıvaları 

dökülmüş, yıkıntı olmamıştır. 

Ankara itfaiyesinin değerli 
çalışması 

Yangın çıkar çıkmaz oradaki memur 
ve amele hayatlarını tehlikeye atarak 
yangını söndürmeğe koşmuşlardır. Bu
radan giden itfaiye de eski tabir ile 
cansiparane denecek şekilde çalı§mı; 
ve bundan dolayı miJJi müdafaa vekale

ti itfaiyeye teşekkür etmiştir. Ça/Jşma· 
!arına en güzel misal, mermi depoların· 
dan birinin yarısı yandığı halde yarısı
nı kurtarmağa muvaffak olmalarıdır. 

Orada çalışan iki vatandaşımızın bu su
retle şehid olması mucibi teessürdür. 
Bu çalış'kan iki işçi 3.4 senedenberi ay
nı vazifede bulundukları gibi kendile· 
rinin liyakati amirlerince de müsellem
di~. Kazanın ~ikkatsizlikten veya siga· 
ra ıçmckten çıkmadığı tahakkuk etmek
t:dir. Keza, bir hadiseyi kimyeviyetlen 
bır 1:1addenin tahallülünden çıkmıştır • . 
Aldıgımız resmi rnalOmat bundan iba· 
rettir. 

• İbrahim Demiralay (Isparta) _ Şe• 

hıd olanların ailelerine ikramiye filan 
vermek suretiyle yardım edilecek mi ? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaka (Muğ
la) - Arkadaşımızın teklifini hürmet
le nazarı dikkate alır ve icabeden yardı
mın yapılmasını heyeti vekilenin ittila· 

ına arzederim. 

Fransız meclisinin teessürü 
B. Şükrü Kayanın bu izahatından 

sonra reis franstz meclisi reisliğinden' 
gelen şu telgrafı alkışlar arasında o

kuttu: 
Abdülhahk Renda 

Büyük Millet Meclisi Reisi: Ankara 
Duçar olduğunuz felfiketten dola

yı en canlı sempatimizin Büyük Mmet 
Meclisi tarafından ve sizin tarafınız
dan kabulünü rica ederiz. 

Buna şahsi dostane kardeslik hisle-
rimi ilave ederim. , 

Mebusan Meclisi Reisi 
Edouard Herriot 

Kamutayı çok mütehassis eden bu 
telgrafa riyasetin icab eden cevabı ver
mesi kararlaştx. 

diği m.iitaleasında bulunmuştur.--

Çiftçinin btl§lıca ihtiyaçları 
Halil Menteşe, ziraat banka.sının ku* 

ruluşunun bir tarihçesini yaparak, çift• 
çinin başlıca ihtiyacının senelik zeriya· 
tı için olan kredi ile umumi: tesis, imar 
ve ihya gibi işlere aid krediden ibaret 
olduğunu ve bu sonuncusunun uzun va. 
delere bağlanması lazım geleceğini söy. 
ledi ve zirai sendikaların lüzumundan 

bahsetti.. 
Hatib bundan sonra mutavassıt ve 

büyük çiftçi sınıfına da temas etti ve 
bunların vaziyetlerini izah ederek zirai 
kredi kooperatiflerinin 1935 yılına ka
dar olan umumi faaliyetlerinin çok de
ğerli olduğunu memnuniyetle ifade e
derek müteakib yıllarda görülen düşük· 
lüğün neden ileri geldiğini ve teknik 
zirai tahsil görüp de sermaye ve topra
ğı olmıyanlard.an saJışmak isteyenlere 
bankanın yardımda bulunup bulunma-

yacağını sordu. 
Muhtelif dilekler 

Emin Sazak bankaya borçlu kalmış 
olan çiftçi borçlarının taksitlcndiril· 
mesinden dolayı çiftçinin gördüğü isti 
fadeyi kaydederek z:irai sigorta lüzu
munu izah etti ve büyük küçiık diye çif\ 
çi sınıfının ayrılmas.na taraftar olma

dığını söyledi. 
Mehmet Somer, Kütahya - Yeni 

banka kamınur.un köylünün kalkınma. 
sına büyük yard mı dokunacagmı işaret 
e~erek istikraz işlerinde köylüye geniş 
ımkyasta kolaylıklar gösterilmesi lazım 
geldiği mütaleas ntla ve bu maksatla ba. 
zı temennilerde bulundu. 

Hatiblerin bu beyanatlanndan son. 
ra söz alan ilrtisad vekili Celal Bayar 
ayrıca bildirdiğimiz beyanatı ile ileri 
sürülmüş olan mütalealara karşılık ver
miş ve kanunun heyeti umumiye.si üze
rindeki müzakere kafi görülerek mad
delere geçilmiştir. 

Kanumın dördüncü maddesine ka
dar müzakl•resi yapılın ş ve vaktin ge· 
cikmesi dolayısiylc Kamutay çarşamba 
günü toplanmak üzere dağılmıştır. 
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[Hikaye] 

Babasına kavuşan kız 
Ayşe büyük yalının rıhtımında bir 

ıtaşın üstüne outrmuş, Boğaziçi vapur • 
tarının bıraktıkları köpüklü izleri dal· 
Jı:In gözlerle takib ediyor, mazinin hatı· 
~alacı bir sis gibi beyninde. buğulanı • 
yordu. 

Pek küçük yaşta iken umumi harb 
patlak vermiş, babası İsmail çiftinin çu
buğunun başından kaldırılarak askere 
alınmıştı. 

'Gidiş o gidiş olmuştu. Aradan se • 
neler geçtiği halde İsmailden bir haber 
çıkmamıştı. Anası her şeyi satıp sava
rak artık her türlü geçinmek vasıta

sından mahrum kalınca, Ayşe'yi yanı
na alıp vilayet merkezi olan İzmire hic
rete mecbur olmuştu. Ane, İzmir'de 
anasiyle beraber neler çekmemişti, ne -
ler .. 

Bunları şimdi hayal meyal hatırlı

yordu. Annesinin bir kuru ekmek pa -
rasına sabah karanlığından akşam ezan-

• }arma kadar üzüm, incir, palamut ima
lathanelerinde çalıştığını, şehre bir sa
at mesafede oturdukları mahzenden 
her gün gidip gelmek için ne ıztırablar 
çektiğini, en nihayet bir hastane köşe
sinde ölüp gıttiğini düşünüyordu. 

Annesi öldükten sonra Ayşe'yi bir 
yetimhaneye vermişlerdi. Ayşe orada 
on iki yaşına kadar kendisi gibi kimse
siz çocuklarla bir arada büyüdükten 
sonra birgün müess~seyi ziyaret eden 
zengin bir kadın kendisini yanına ev -
ladlık olarak almıştı. 

Ayşe, bu zengin ve kimsesiz kadı -
nın yanında bulunduğu müddetçe oku
muş, terbiye görmüş, kadın onu kendi 
öz çocuğu gibi yetiştirmişti. 

Bir müddet sonra ihtiyar kadın kalb 
sektesinden birdenbire ölüverince, onun 
kız kardeşi olan şimdiki hanımı, Ayşe
yi kendi yanına almıştı. Bu da iyi kalb
li, eli açık ve zengin bir kadındı. Ay • 
şenin tahsili ve terbiyesi için hiç bir fe
d.,karlıktan çekinmemiş, onu çok iyi 
bir genç kız olarak yetiştinni~ti. 

Zaten hanımının yirmi beş yaşların
da Can.b isminde genç ve bekar bir oğ-
1. ~dan başka kimsesi yoktu. Bunun 
için kadıncagız Ayşeyi kendine ikinci 
e "d edinmişti. Oglu ile Ayşe'yi biri
b •• inden ayırdetmiyor, ikisini de aynı 
rr.ı · abbetle seviyordu. Hatta onun baş
k bir niyeti daha vardı: Ayşe ile oğlu 
Canib'in biribirlerine ısındıklarına ka
n t getirir getirmez onları baş göz ede

ce!.ti. 

İhtiyar kadın boyle bir tem yül his

e.memekle beraber, iki gencin kalbleri 

çoktan biriLirinc akmıştı. Köşkün ar -
k ndaki koruluğun sık aga!:ları altın
L , Boğazın şırıltılı kıyılarında masum 
bir muaşaka başlamıs.tı. 

Fakat Ayşe'nin bir tek kederi var • 
dı: ken is.ni küçük yaşta bırakıp as -
k re giden babasının akıbetini merak e
diyordu. Acaba babası sağmıydı? Ah, 
k~ ki sağ olsaydı 1 onu da köşke alması 
iç·n hanımına yalvaracaktı ve her halde 
konakta ihtiyar babacığının haline mü
na.;ib bir iş bulacaktı, Fakat hayhat, a
rc>uan uzun yıllar geçmişti. Babası sağ 
o' .. a bile onu bulmak imkanı kalmamış
tı. Ayşe seviyordu, seviliyordu, hanı -
n.mdan bir ana şefkati görüyordu. İs
tecliği gibi yaşıyor, istediğini yapabi -
liyordu. Fakat ne çare ki baba sevgisin
den mahrumiyet, onun hassas kalbini 
tırmalıyordu. 

* * • 
Birgün köşkün bahçesine yaşlıca 

ıyeni bir bahçivan geldi. Aandolunun bü

tün köylü tipleri gibi bunun da esmer su 

ratında hayatın sert çizgileri belirmişti. 

Ayşe gezinmek için köşkün bahçesine 

her inişinde bu yaşlı bahçıvanla görü • 

şüp konuşuyordu. 

Ayşe, daha ilk gördüğü gün bu se • 

vimli ihtiyara karşı kalbinde bir baba 

sevgisi duymuştu. Gün geçtikçe bu sev

gi artıyordu. Bahçıvan da Ayşe'nin bu 

alakasına kayıdsız kalmıyor, genç kızı 

her görüşünde içinde bir ferahlık his 

ediyordu. 

Bahçıvan, kendi köyilnden, orada 

terkettiği ailesinden Ayşeye sık sık 

bahsederdi. Bir gün gene anlatmağa 

başladı: 

- İstanbul çok büyük, cennet ka • 
dar güzel bir memleket .. Ama köyüm 
bana buradan daha şirin geliyor. Ah kı-

zım, bizim köyü görsen mutlaka sen de 
seveceksin. Bir dağ yamacına yaalan • 
mı9 tek katlı, beyu badanalı evler ... 
Bef on dakika ötede yemyeşil bir ova • 
dan kopup gelerek fırıl 9ırıl akan de • 
re •.. Derenin nihayetinde kocaman bir 
göl... Ovanın dört bir tarafında bağlar, 
bahçeler ... Hele harman zamanı .. Ovada 
baştan başa altrn renkli başaklar dal -
galanır. Ortalığa öyle güzel, öyle iç açı
cı bir ekin kokusu yayılır ki, sizin süs
lü şişelerdeki kolonyalarınız, lavanta -
!arınız onun yanında beş para etmez. 

Ayşe sordu: 
- Çoktanberi köyüne gitmedin mi? 
Bahçivan içini çekerek cevab verdi: 
- Harbtan dönünce köyüme gittim, 

Karımın, çocuğunu alarak İzmire gitti
ğini öğrendim. İzmirde onları çok ara -
dım, fakat bir türlü bulamadım. 

Ayşe derin derin düşündükten son
ra bahçıvana tekrar sordu: 

- Köyünüzün adı nedir? 
- Sarızeybek. nasıl, güzel ad de-

ğil mi? 

Ayşe heyecan içinde idi. Dedi ki: 

- Evet, güzel ad. Ya karının, kızı -

nın adları ne idi? 

- Karımın adı Muhsine, kızımın 

adı Kezibandı. 

Ayşe az kalsın heyecanından bayı-

lacaktı. Titrek bir sesle cevab verdi: 

- Benim de adım Kezibandır. 

- Senin adın Ayşe değil mi? 

- Asıl adım Kezibandır. Hanime • 

fendi vaktiyle ölmüş olan Ayşe ismin

deki kızının adını bana takmıştır. 

- Tuhaf şey, kendi kızımın adı. 

- Babamın adı da senin adın gibi 
lsmaildi. 

Bahçivan, şaşkın şaşkın Ayşenin 

yüzüne bakıyordu. Ayşe sözüne devam 
etti: 

- Anamın adı Muhsine, köyümü -
zün adı da Sarı zeybekti 1 

İsmail artık işin iç yüzünü anlamış
tı. Ayşenin boynuna sarıldı, onu bağrı
na bastırdı. Baba kız uzun uzun öpüşüp 
koklaştılar. 

Evin hanımı bu sevinçli haberi alın

ca, İsmaili köşkün kahyalığına tayin 
etti. Oğlu Canible Ayşeye de güzel bir 
düğün yaptı. 'Genç karı koca, balayını 
geçirmek üzere babaları İsmaili yanla
rına alarak Sarızeybek köyüne gittiler. 

AGAH İZZET 

Biblografya 

GÜNDÜZ 
İstanbulda çıkan bir edebiyat ve fikir 

mecmuası 1 mayıs tarihli 14 üncü sayı
sını Abdülhak Hamide tahsis etmiştir. 
Bu sayıda büyük şairin birçok resimle. 
ri ve yazılarından parçalarla Abdülhak 
Hamid hakkında Ali Karni Akyüz, Ce
mil Sena Ongun, Mithat Cemal, Raci, 
Samim Kocagöz, Peyami Safa, Cahid 
Sıdkı Tarancının yazılariyle muhtelif 
gazetelerde Hamid hakkında yazılan 

birçok yazılardan iktibaslar vardır. 

19MAYIS 
Samsun Halkevi tarafından neşredi

len bu mecmuanın mart tarihli 16 ıncı 
sayısında şu yazılar vardır: İsmet İn
önü: Büyük Şef Atatürk, Şükrü Kaya: 
otuz bir Halkevi açılırken, A. Ataman: 
uzak değil, B. K. Çağlar: Halkevinin 
çocuğu (şiir), A. Ertan: Atam (şiir), 
Rifat: demokrasinin doğuşu, C. K. Tun
coğlu: konferans, S. Coşkun: tarım, S. 
Aytekin: derlemeler, Ozantürk: dizin 
nasıl okunur (piyes). 

FİKİRLER 
İzmir Halkevi tarafından neşredilen 

bu derginin 15 nisan tarihli 146 mcı sa
ytsı şu yazılarla çıkmıştır; Demir, çelik 
fabrikamız, t. H. Baltacı: sosyal adam 
kimdir?, H. Nüzhet Çançar: muallim 
meselesi, S. ş. Pamirtan: ilim ve aile 
rejimi, Eyüb Hamdi: genel pedagoji, 
Forster: okul ve karakter, Necmeddin 
Halil: Hamid.in ölümü, H. B. Pars: iki 
sesin hasbihali, Cevdet Bilsay: seyyare~ 
lerde hayat, 'H, Avni Ozan: Fuça kıyı· 
larmda, Emil Rutro: garb medeniyeti. 
nin ahlik kökleri, M.. Özbeyı beden 

eğitimi metodikaaı. " 

ULUS 11 - 5 - 1937 

CM_E_M_L_E_K_E_T_T_E~J 
Küçük haberler 

X Konya muhtarları içi.n kurs: -
Konya merkez muhtarları için halkevin
de bir lcura açılmıştır. Kursta muhtarla
ra kanuni ve mahalli işler hakkında ma
lumat verilmektedir. 

X Konyanın Duthı suyu: - Konya
run Dutlu suyunun mayısın sonuna, ni
hayet haziranın ilk haftasına kadar şeh
re getirilmiş bulunması temin olunmak
tadır. 

- Beyşehirlilerin hava kurumuna 
yardrmları: - Beyşehir halkı bu sene 
nisan sonuna kadar yani 4 ay içinde ha
va kurumuna l 1.143 lira yardımda bu
lunmuşlardır. Hava kurumu merkezi 
Beyşehir kaymakamına, Beyşehir kurum 
başkanına takdirname göndermiştir. 

Karamanda bir cinayet: - Kara
manda karı koca arasrnda geçimsizlik 
yüzünden çıkan bir kavga cinayetle ne
ticelenmiş, bürhanlı Ali adında biri, ka
rısı Elifeyi kama ile tam 11 yerinden ya
ralayarak öldürmüştür. Ali yakalanmı~
tır. 

X Gönende İpek böceği tohumu da. 
iıtıldı: - Ziraat enstitüsünden Gönene 
25 paket ipek böceği tohumu gelmiş ve 
bu paketler, ipek böceği yetiştirmek is
tiyenlere dağıtılmıştır. 

X Manisa mualJimlerinin seyahati: 

- Manisa muallimlerinden 40 kişilik bir 
grup, ilk tedrisat müfettişinin başkanlı
ğında 1 mayıs tatilinden faydalanarak 
Alaşehir ve Kula'ya bir meslek gezintisi 
yapmışlardır. 

X Balıkeıir kaymakamlarının toplan
b11: - Balikesirin 11 kazasının kayma
kamları ve daire amirleri vali B. Edhem 
Aykon'un başkanlığında toplanmışlar 
köycülük işleri, köy kalkınmasına aid iş
ler etrafında görüşmüşlerdir. 

X Balıkesir halkevinde biçki dersle
ri: - Balıkesir halkevin tarafından ge
çen sene olduğu gibi bu sene de Bayan
lar için dikiş, nakış ve biçki kursu açıl
mıştır. 

Afyouua sineJuerıe mücadele: -
Afyon belediyesi bir çok hastalıkları nak
leden kara sinekler ve sıtmanın başlıca 
amili sivri sineklerle bu sene tekrar mü
cadeleye başlamıştır. 

X Adanada p anör uçuıları: - Her
gün Türkkuşu alanında planör uçuşları
na çalışılmakta ve mühım muvaffaki
yetler elde edilmektedir. Bilhassa oa
yanlarımızın iştirak ettikleri bu uçuşlar 
çok zevkli ve yarına kuvvetli ümidler 
bağlayan bir manzara teşkıl etmektedir. 

X Muğlada tütün ekimi: - Muğla 

(Hususi) - .;u sene, huglada tütuıı e 
kimi diğer senelere nisbetle yüzde yir. 
mi fazladır. Vakıa büyük ekiciler geçen 
yıla nazaran, ekimlerini azaltmışlarsa da 
küçük ekiciler ekimlerini fazlalaştırmış
lardır. Havalar tutun için çok iyi git
mektedir. Tam istenilen zamanda çok 
faydalı yağmurlar yağmış, ekicilerin yü
zü gülmüştür. Havanın bugünkü vaziye
tine göre mahsul kalitesinin de çok yük
sek ve nefis olacağı umuluyor. 

X Bafra orta okulu: - Bafra orta o. 
kul binası tamir edilmekte olduğundan 
derslere Kızılırmak ilk okulunda devam 
olunmakta idi. Okulun tamiri bitmiş ol
duğundan yakında yeni binaya tasınıla
caktır. 

X Adanada hars iıleri: - Adana hal
kevi salonunda vali B. Tevfik Hadi Bay
sal'ın başkanlığında çaylı bir toplantı 
yapılmış, halkevi hars komitesiyle öğret• 

,,menlerden mürekkeb olan bu toplantıda 
hars işleri üzerinde değerli konuşmalar 
yapılmıştır. 

X Adana kotu sahaıı: - Adanada 
at koşularına tahsis edilen sahada yapıl· 
makta olan tribünler bitmek üzeredir, 
koşu sahasının bu yıl çok muntazam ol
ması için çahşılmaktad.r . 

X Adanada nalband kursları: - A. 
danada baytar müdürlüğünnü açtığı nal
band kursunun ikinci devresinde dersle
re büyük bir faaliyetle devam olunmak
tadır. 

X Marmarada torik bolluğu: - Mar
marada torik bolluğu devam etmektedir. 
Son zamanlarda misline az tesadüf edi
lir büyüklükte çıkmakta ise de havala
rın lodos gitmesi yüzünden alıcı bula
mamaktadır. 

X Yalova kaplıcaları açıldı: - Yalo. 
va kaplıcaları ayın birinden itibaren a
çılmıştır. Kaplıcalar idaresi bu sene Ya
lovada halle için kolaylık maksadiyle ba
zı tedbirler alıruştır. Bu arada, vapur, o
tobüs, banyo, yemek ve otel ücretleri bir 
arada olmak üzere bir ve bir buçuk gün
lük komple biletler ihdas edilmiştir, 

Nizip Bayındırlaşıyor 
Nizip (Hususi) - Dokuz bin yurddaşı içinde barındıran güzel 

Nizip'in nüfusu süratle artmaktadır. Bu arbf, kendiıine bağlı Barak T• 
Karkamış nahiyeleri ile 223 köyünde de aynı suretle vakidir. 

Ticaret ve endüıtri hayatı 
Nizip'te ticaret ve endüstri hayatı 

oldukça canlıdır. Sabunculuk burada 
çok eski bir sanattır. Dört sabunhane 
vardır. Bunlar her mevsim faaliyete ge
çerler. Nizip sabunları biıtün şark vila
yetlerinde meşhurdur. Zeytin, bura ti • 
caretinin en ba§:ında yer alan maddeler
dendir. Senede 300 bin liraya yakın pa
ra getirir. Mühim bir ticaret maddesi 
de fıstıktır. Antep çevre~inde en çok 
fıstık yetiştiren mmtaka Nizip'tir. 

Sağlık durumu 
Umumi saglık durumunu trahom 

bozmaktadır. Gözleri kör eden bu 
hastalıg ın burada yaptıgı tahrib ol
dukça geniştir. Burada bir dispanser, 
bir doktor ve küçük sıhat memurları 

var. Ancak hastalığın sahası çok geniş 
olduğundan mevcud teşkilat kafi gel • 
memektedir. 

Kaçakçılıkla mücadele 
Kaçakçılıkla adamakıllı mücadele e

dilmektedir. Gümrük muhafaza teşkila

tından görülen fayda büyüktür. Muha
faza memurları kaçakçılara asla aman 
ve zaman vermemekte, ihtisas mahke • 
meleri ele geçenlere ağır cezalar ver -
mektedir. Halk, kaçakçılıktaki mali, ik
tısadi, milli ve içtimai zararları tama -
miyle kavramış bulunuyor. Kafile ha -
linde kaçakçılık hemen kamilen dur • 
muş. buna mukabil sırt kaçakçılığı art • 
mıştır. Fakat teşkilatın esaslı tedbirle
ri sayesinde az zaman içinde bunun da 
ortadan kalkacağı muhakkaktır. 

Kültür hareketleri 
Kültür hareketleri son yıllarda art

mıştır. Yalnız burada mevcud iki mek· 
teb ilıLİ} acı kaışılayaınamaktadır. Mer
keze ve köylere daha mekteb lcizımdır. 
Sosyal kalkınma başlamıştır. Kültürün 
ilerlemesi ile bunun da artacağı şüphe
sizdir. 

Belediye, şehri güzelleştirmek için 

· İzmir fuarında 

hayvanat bahçesi 
Fuvarda bu yıl Egenin vahşi hayvan

larını halka göstermek için teşebbüslere 
girişildiği haber alınmıştır. Ege vahlİ 
hayvanlar noktasından çok zengin oldu.. 
ğundan Avrapa hayvanat bahçeleri böy· 
le bir teşebbüsün teşvik olarak ileride 
mübadeleye hazır olduklarını bildirmiı· 
lerdir. 

Şimdi vahşi hayvanların yavruları 

toplarunağa başlanmıştır. Bu hususta zi. 
raat müdürlüğünün büyük yardımı do
kunmaktadır. Köylülerden yılan ve 
vahşi hayvan getirenlere emeklerine kar. 
şıhk para verilmektedir • 

devamlı mesai saHediyor. Büdcesi 22 

bin liradır. Bir mezbaha, bir et h~ 

bir park ve gazino yaptırtmıştır. Pazar 

yerleri tamir edilmiştir. Umumi bir 

cadde açılmıştır. Belediye, bu yıl 

elektrik ve su işini de kökünden hal -

edecektir. Kasabada esasen elektrik ce

reyanı vardır. Ancak kuvvetli değil • 

dir. Belediye, daha 10 bin lira sarfede

rek yeni makine ve dinamo getirtecek

tir. Su, 7,5 kilometre uzaktan getirtile

cek, bu iş için lüzumu olan 50 bin lira, 

on senede ödenmek üzere belediyeler 

bankasından alınacaktır. 

Belediye, şehrin imarı plan ve hari

tasını da müteahhide vennİ.§tir. Bu iti 
Üzerlerine alan mühendisler çalışmağa 
başlamışlardır. Önümüzdeki sene bir 
belediye binası .:e bir sebze hali yapı • 
lacaktır. 

Nizip bayındırlık i'lerinde de yur
dun diğer köşelerinde başlıyan metod
lu çalışma yolunda hissesine düşen va
zifeyi yapmaktadır. 

1 A)dıı lu: va kurunm kadınlar heyeti 1 

Aydın (Hususi) - Bura hava k·ır:ımunun en muvaffak eserlerinden biri ge
çen yıl tc.,!:"I edilen ( ka~ın ıncrk ... z \'e ı.-li h ye; lt!rİ) c!'r. Ay<l.nın mü.ıe\i eı· ka· 
dmlarımn vazife ald f,ı bu te~k;lat kuruma mühim mikdarda yardımcı aza ve 
gelir kazandırdığı gibi m mlcket müdafaası için çalışan bir kurumda kadınlaroru
zm da aynı gaye y0o'.unda çalışmalaı·ı ve bunu bütün Aydın kadınlığına duyur
maları gibi soıyal bir faydası olmuştur. Resim, Aydın hava kurumu merkez ka.. 

dınlar heyetini göstermektedir. 

U n1urlu parti kuı·ulu köylerde • 

Aydın, (Hususi) - Umurlu nahiye
si parti başkanı B. İbrahim Çörüş bera
berinde yönkurul azaları olduğu halde 
nahiyeye bağlı bütün köyleri dolaşarak 
köy parti ocaklarına yazılı azalarla gö-

rüşmüş, kongre dileklerinden başarılan
lar hakkında kendileri tenvir edilmi<>t•l"· 
Bütün köylerin başlıca isteklerini mek· 
tcb teşkil etmektedir. Resim, parti he· 
yetinin köy gezisinde alınmıştır. 
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. Ankara şehri imar 
nıüdürlüğünden: 
ltnar adası 

658 
704 
715 
716 
717 
722 
723 
724 
729 
727 
729 
780 
852 

869 
870 

871 
876 

877 
878 
879 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 

888 
889 

890 
891 
892 
901 
921 
922 
923 
931 

1307 
1308 

1295 
1296 
801 
806 
811 
812 
813 
835 

1013 
1014 
1015 
1016 
hl17 
1018 
1019 
1020 

1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
l0'.ı:!6 
1028 
1312 
1186 

1187 
1188 
1169 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1244 
1245 
1243 
1260 
1297 
1298 
1299 
1185 
1184 
1182 
1304 
1183 
1146 
1145 
1144 
1056 
1057 
1055 
1058 
1059 
1054 
1053 
1052 
1060 
1068 
1067 
1066 
1065 
1077 
1078 
1079 

1080 
1082 
1083 
1084 
1091 
1090 
1089 
1085 
1147 
1140 
1152 
1154 
1155 
1156 
llr7 

1J 

Kadastro adası 
198 - 210 

28 
72 
73, 76, 78, 81 
34, 79 
28 
28 
28 
28 
23 

153 
40, 47, 69, 70, 71 

151, 158, 159, 162 
295, 300, 304, 294 
229 
524, 525, 189, 228 
190, 
222, 223 
165, 178, 179, 180, 
181, 182, 186, 185, 
224, 225, 226 
163, 151, 248 
183, 195 
184, 195, 196 
185, 226 
191, 192, 193, 197 
199, 200, 201 
200, 239, 240 
198, 
207 
217, 218, 210, 241, 
208, 242 
195, 212, 217 
244, 250, 213, 215 
216, 243, 211, 195 
250 
250, 194, 
214 
252, 253, 247 
540 
449 
451 
527 
450 
526 

543, 542 
543 
801 
806 
811 
812 
813 
835 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
Hı2:i 
1026 
1028 
1312 
1186 

1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1244 
1245 
1243 
1260 • 
543 
543 
542, 543 

1185 
1184 
1182 
1303 
1183 
1146 
1145 
1144 
1056 
1057 
1055 
1058 
1059 
1054 
1053 
1052 
1060 
1068 
1067 
1066 
1065 
1077 
1078 
1079 

1080 
1082 
1083 
1084 
1091 
1090 
1089 
1085 
1147 
1140 
1152 
1154 
1155 

1156 
111-i? 
-'co 

Mahallesi 
İstiklal _ Sakalar, Özken 

Pçvzipaşa 
Bozkurt 

« 
. « 

Fevzip aşa 

« 
Kökçe oğlu 

« 
« 

Bozkurt 

Doğanbey ,. 
Çocuk sarayı C. tnkılab 

1nıam Yusuf .• 
Adliye sarayı - lnkı~b 

İtfaiye meydanı 
< 

Yenice 
c 

Yeğenbey 
istiklal 

« 
« 
c 
« 

özken 
yenice 

c 
c 
c 
c b" • Ticaret mekte ı cıvarı 

Demir taş 
Sakalar 

<ı: 

« 
c 
« 
c 

Aşağı Ayrancı 
Aşağı Ay.rancı 
ön Cebecı 

c 
c 
c 
( 

« 
<C 

c 
c 

< 
« 
c 
< 
« 
c 
« 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

Maltepe 
c 
( 

c 
c 
c 
( 

c 
c 

Kanh Göl 
c 
c 

Aşağı Ayrancı 
c 
< 
c 

Kanlı Göl 
< 
c 
c 
c 
c 
<ı: 

c 
Yenişehir 

c 
« 
c 
c 
c 
« 
<C 

c 
<ı: 

c 
c 
« 
« 
< 
c 
« 
« 
.ı: 

« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

Sivas İli Bayındırlık Direktörlüğünden : 11 Milli Müdafaa Vekaleti Saıınaıma 
24-4-937 gününde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bulunan - Komi~yonu ilanları 

14284 lira 42 kuruş keşif bedelli Koyulhisarda yapıJacak beş sınıf- ----- --- -- ----------------
lı ilk mektep inşaatına talip çıkmmmasından dolayı eksiltme kanu
nunun 40 ıncı maddesi mucibince 24-4-937 den itibaren bir ay için 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 10071 lira 33 ku
ruştur. Proje ve keşifler her zaman Nafıa Dairesinde görülebilir. 
İsteklilerin müteahhitlik vesikasx ibrazına ve en az 10000 liralık 
bina ve buna benzer iş yapmış olduklarını isbat eylemeleri lazım -
dır. (2403) 1-1904 

Müzik öğretmen Okulu 
Direktöelüğünden: 

Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26-2-937 tarihinde ihale edil
miş ise de müteahhit, teahhüdüoü yapmamış olması dolayısiyle 
tekrar müteahhit nam ve hesabına 14-5-937 pazartesi günü saat 3 de 
Okullar Sayışmanlığındaki komisyonda açık eksiltme ile münaka-
sası yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler Müzik Okul Direktörlüğüne baş 
vurmaları. (1056) 1-1827 

Eczacı ve 'fahin alınacak 
Ask~eri fahrik.alar Umum 

l\'Iüdürlü~ünden : 
Ankara civarında Kayaş. Küçük Yozgat ve Erzurumda kulla -

nılmak üzere bir operatör ile iki tabib ve bir eczacı ahnacaktır. 
İsteklilerin istida ve vesikalariy1e Umum Müdürlüğe müracaat -
lacı. (1025) 1-1823 

Hedı"o elektri le tesisatı 
insaatı 

-» 

Niksar Bel~diyesincleu: 
1 - Nafıa vekaletince tasdikli hedro elektrik tesisat! 

için yap~lacak inşaat kısmı açık eksiltmeye veril~n~ştir. 
2 - lnşaat mufassal pr<>je ve keşifname mucıbınce ya-

pılacaktır . . . 
3 - Bedelı keşıf (6555) liradır. 
4 - 0 1 baptaki proje fenni ve hususi şartnamesi ve 

evrakı sairesi mucibince 20.5.937 perşembe günü saat 15 
de Belediye encümenince teklifler muvafık görüldüğü 
takdirde ihalesi yapılmak üzere 31 gün müddetle bu iş 
açık eks~ltmeye çıkarılmıştır. 

5 - istekliler işbu inşaat için kavanini mevzua daire-
sinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve bu işe aid 
vesikalarını ve bedeli keşfın yüzde yedi buçuk dipozito 
akçesini veya teminat mektuplarını yazmış olmaları şart-
tır. 

6 - İsteklilere bedel mukabilinde kireç, taş, kum, ki-
remit ve ahşabiye malzemeleri mahallinde en ehven şera-
itle belediyece temin edilecektir. 1-1923 

Küt ahya ~arbaylığı ' ~n : 
Elektrik santralında (50) amper ve (380) volta kadar beş tane 

tek fazlı efektif takatlr elektrik sayacını birden muayene ve ayaı 
edebilecek takatta ve endüktif ve kapasitif faz kaymalarını göste
rir fazmetreler ve izolasyon tecrübe cihazlı bit ayar masası tesis e-

dilecektir. 
'Gümrük resmi belediyeye aid olmak üzere Kütahya elektrik 

santralında teslim muhammen bedeli 3500 lira olup açık eksiltme 
ile ihalesi 19.5.937 çarşamba günü saat 15 de Kütahya belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Ayrıca yeni veya az kullanılmış 1.20 - 1.80 metrelik t orna tez
g~hı ile orta boy makkab da 550 Jira kıymetle o gün için açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin her ikisi için ayrı ayrı teminat 
ve ihale kanunu mucibince icab eden vesikalariyle eksiltmeye iş
tirakleri. Şartna.meleri her gün beledi yede görebilirler. Taşradan 
istenildiğinde gönderilir. (2534) 1-1986 

Memur aranıyor 
Ankarada büyük bir mali müessese memur alacaktır. 
Taliplerin otuz yaşından aşağı, türk olması, liseyi bitirmiş bu

lunması, ecnebi lisanlarından birine, (tercihan fransrzca) vakıf ol-

ması şarttır. 
İsteklilerin hal tercime ve fotograilariyle birlikte, 
Ankara posta kutusu 505 numaraya mektupla müracaatları. 

(1189) 1-2037 
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1070 1070 « 
1069 l~Jll . hizasında yazılı adalardaki gayri me~kullerin 

Yukarda m. a /~ı bit edilmiştir. Öğrenmek istiyenlenn İmar 
müstakbel vazıye 1 ~s üracaatlarr. (1134) 1-1974 
müdürlüğü fen şubesıne m 

BİL İT 

9 baş koyun, 5 baş keÇi, 3 büyük 2 yavru domuz ar tırına sure
tiyle sa!ıl:ıcaktır. Satış günü 12-5-937 çarşamba ~ünü saat 10 dadır. 
Hayvanları görmek istiyen Etlikte Serum aşıevi müoiirlüJiine miira• 
caat ve satışa gire<:eklerin belli giin ve saatında M. M. V. Sa. Al. 
Komisyona gelmeleri. (1170) 1-2026 

BİLİT 

Parası derhal teslim edilmek şartiyle 22 baş binek ve 128 baş 
mekkari hayvan pazarlıkla satın alınacaktır. !Jazarlığı hergün Ak
köprüde pazar mahallinde komisyon tarafından yapılacaktır. Hay
vam mevcut istekliler hayvanlariyle birlikte her gi.in saat 6 dan 
12 ye kadar Akköprüdeki komisyona müracaatları. (1173) 1-2018 

İLAN 

Diyarbekir Tayyare alayı için bir mimara ihtiyaç v~rdır. Ven• 
lecek ücret asgari 165 azami 256 liradır. 

İsteklilerin evraklariyle birlikte imtihan günü olan 20 - mayıs 
937 perşembe gününe kadar Hava müsteşarlığına müracaat etmeleri. 

(1158) 1-1999 

BİLİT 

1 - Heı>sine biiçlen ederi elli altı bin se1<iz yüz yetmiş lira 66 
kuruş olan yüz on yedi bin sekiz yüz yirmi dört tane portatif çadır 
kazığı ile yüz kırk bin altı yüz yetmiş dokuz tane portatif çadır di
rc~i kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14 - Mayıs - 937 cuma günü saat 15 dedir. 
3 - Şaıtnamesi 285 kuruşa komisyondan alınır. 
4 - İlk temiı,at 4093 lira 54 kuruştur. 
5 - Ek~.il~eye girec~kler kanuııi teminat ve 2490 sayılı kıırıtt 

nun 2 ve 3 uncu maddelerınde ya;ulı i~elg-elerle i.ıitlikt.... teklif mek 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Satm alma 
Ko. na vermeleri. (711) 1-1259 

ı _____ A_n_k_a_ı_·u Hdt•tli} e K ,+.;Jiği_l_ı_a_n_Ja_ı_·ı ____ , 
' 

B1LtT 

Belediyede mevcut 15 adet kullamlmrş bisiklet 25-mayıı;-937 
salı gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla satılacağından talip 
!erin her cuma ve ·alı günleri s;;at on buçukta belediye encümeni 
ne müracaatları. (1058) 1-1834 

1LAN 
1 - Su idaresi müstahdemini için almacak 72 takım elbise ve 

61 takım tulum on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1565) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (113) liradır. 
4 - Şartname ve nümunelcrini görmek istiyenler her gün yazx 

işleri kalemine ve isteklilerin de 14-mayıs-937 cuma günü saat on 
buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (1059) 1-1835 

BİLİT 
1 - Cebeci Mezarlık bekçi kulübesinden çöp tarlasına kadar 

yapılacak adi kaldırım on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi (1440) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (108) liradır. 
4 - Şartnamesini ve keşif varakasını görmek istiyenler her 

gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 14-mayıs-937 cuma günü 
saat on buçukta belf'diye encümenine müracaatları. (1060) 

1-1836 

!LAN 
1 - Su idaresi depoları elektrik tesisatı 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (1336) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (100,20) liradır. 
4 - ~aı tnamcsini görmek istiyenler her gi.in yazı işleri kale • 

mine ve isteklilerin de 14-mayıs-937 cuma giini.i saat on buçukta be-
lediye encümenine miiracaatları. (1061 ) 1-1837 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1062 ada 2 parselde İnkılap sokağında K~zım

paşa caddesinde 65 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 195) liradır. 
3 - Mllva kkat teminatı ( 14,62) l iradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergtin yazı işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 14 - mayıs - 937 cüma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (11)62) 1-1838 

İLAN 

ı - İtfaiye memur, şoför ve efradı için 85 takını elbise 15 gün 
müddetle açık eksil tmeye konulmuştur. 

2 - }l,fuhammen bedeli (1450) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (108,75) liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerinde 14-mayıs-937 cuma günü saat on 
buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (1063) 1-1839 

Ankara Levazım Amidiği ~ahoalma 
~omisyonu Hanları 

a-~~~--~--~- -~------~--~---
1 LAN 

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

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

pullunun et tutarı da yirmi bin yirıni liradır. 
4 - Pınarhisar etinin ilk teminatı iki bin yedi yüz on dokuz lirıı 

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

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

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

1 _ Ankara garnizonu için 1 - Ankara garnizonu için 
70.000 kilo sütün kapalı zarf- 60.000 kilo yoğurdun kapah 
la eksiltmesi 24. 5. 937 pazartesi zarfla eksiltmesi 25. 5. 937 salı 
ırun saat 15 de yapılacaktır. günü saat 15 de yapılacaktır. 
" 2 - Sütün tutarı 9800 lira 2 - Yuğurdun tuatrı 9.600 
olup muvakkat teminatı 735 Ji. lira olup muvakkat teminat[ 
radır. Şartnamesi her gün ko· 720 liradır. Şartnamesi hergün 
misyonda parasız görülür. komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunu 2 3 - İsteklilerin kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki V<!ı>i- ve 3 üncü maddelerineki vesika 
ka ve teminat makbuzlarinı h .. vi ve teminat makbuzlarını havi 
teklif mektllblarmr yazılı gün ve teklif mektublarmı yazılı gün 
saatten bir saat evveline kadar ve saatten bir saat evveline ka
levazrm amirliği satın alma ko- dar levazım amirliği satın alma 
misyonuna vermeleri. (1143) komisyonuna vermeleri (1142) 

1-1976 1-1975 

C PEK YAKINDA 

BEYAZ MELEK ____ , 
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PHILCO radvolarını bizden aravın Halil Nacı Anafc.rtalar Caddesi 
No: 111 T~lefon. ıı30 

LI'' ILAN ~ 

~ Malatya bez ve iplik fahri.kası 
türk anonim şirketinden: 

Malatya fabrikası 
insaat münakasası ' _, 

ı - Ş i r k e t i m i z i n Malatyada yaptıracağı 
1.245.498,15 (Bir milyon iki yüz kırk beş bin dört yüz 
doksan sekiz lira ve 15/ 00) keşif bedelli Bez fabrika
sının inşaati vahidi fiatla ve kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Münakasa evrakı "50'' lira mukabilinde Anka
rada Sümer Bank inşaat servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 20 Mayıs 1937 perşembe günü saat 
14,30 da Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

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

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta ev
vel Sümer Bank inşaat şubesine gelerek en az 500.000 
liralık bir tek bina işi yapmış olduğunu gösteren 1937 
senesine aid Nafıa vekaelti müteahhitlik vesikasını 
ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair birer vesika al
maları şarttır. 

6 - Tklif mektuplarını havi kapalı zarflar ihale 
günü saat 12.00 ye kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü muhaberat şu- . 
besi müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı şirket dilediği müteahhide vermek 
hakkını muhafaza eder. 

1-1979 
:: ·'" 

Elel{trik tesisatı inşaatı 
Niksar Belediyesinden: 
1 - Nafıa vkaletince tasdikli Niksar hedro elektrikte

sisatı projesinde 1937 senesinde yapılacak kısımlar ol
baptaki projenin fenni ve hususi şartnamesi, evrakı vesai
resi ve münakasa şartnamesi mucibince 20.5.937 perşem
be günü saat 15 de Belediye encümenince teklifler muva
fık görüldüğü takdirde ihale yapılmak üzere 31 gün müd-
detle açık eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Eksiltmeye konan işler şunlardır: 
A • Cebri boru 
B - 72 beygirJik fransız türbini regülatörü ile birlikte 

montajı dahil. 
C - Bir adet üç safhalı 60 K.V.A. Irk alternatör 400/ 

231 voluk (irtibat nakilleriyle birlikte montaj dahil) 
D - Ana tevzi tablosu 3 levhadan mürekkep (montaj 

dahil) şebekeye bağlanarak işletilecektir. 
3 - Bedeil keşif (9300) liradır. 
4 - İstekliler işbu tesisat için ihale gününden evel ka

vanini İnevzua dairesinde verilmesi iktiza eden bilUmum 
evrak ve vesikalariyle birlikte belediye encümenine vere
rek makbuz almaları ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuk 
dipozito akçesini veya teminat mektuplarım yazmış ol
maları meşruttur. 

5 - İstekliler projeyi ve bu babdaki evrakı saireyi be
delsiz olarak Niksar belediyesinden veya İstanbulda Ban
kalar caddesinde Selanik bankasında dördüncü kat 67 in
ci numarada mühendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Taliplerin birkaç yerde muvaffakiyetle tesisat 
yapmış olmaları şarttrr. 1-1924 

İran Transit Yolu İnşaat Müdürlüğünden 
5 - Nisan - 937 pazartesi günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Er

zurum vilayeti dahilinde ve transit yolu üzerinde Horasan ile Saç
tepe arasında müteahhide ihale edilip de vakti ve zamaniyle yapı
lamadığından dolayı mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 
17-333 kilometre şose inşaatı ve sekiz adet ekip binasının nevakı -
sının ikmali ve altı adet sınai imalatın tamamlanması işlerine ta -
lip çıkmadığından pa:zarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Pazarlık 
17 mayıs 1937 pazartesi günü saat on dörtte Erzurum hükümet bi
nası içinde Nafıa müdürlüğü odasında transit yolu eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuruştur. Evrakı keşfiye şart
name ve mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrakı Erzu
rumda transit yolu inşaat müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 
ihale günü saat on dörtte transit yolu eksiltme komisyonuna mü -
racaatlarr. (2557) 1-2017 

Harb Okulu Komutanlığından : 
1 - Harbiye okulu 937 yarsubayları için aşağıda cinsleri, mik

darlarr, tahmin bedelleri; fiatları yazılı eşyaların hizalarında yazı
lı günlerde eksiltmeleri Ankara harb okulunda müteşekkil komis· 
yonda yaprlacaktır. 

2 - İsteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün 
eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teklif ve teminat 
makbuzlariyle mektublarını ve vesikalarını zarfların ve eksiltme. 
lerin açılma saatmdan bir saat evveline kadar komisyona vermele
ri. (2496) 

Eksiltme Eksiltme İlk teminatı 
Saat Gün tarihi şekli 
14 pazartesi 17.5.937 kapalı zarf 
14,45 " ,, il 

.ira Mikdarı Cinsi 
473 1050 Sandık 

630 1050 Portatif kar-
yola 

1050 Battaniye 
1050 Matra 

15,30 .. " ,, 
14 salı 18.5.937 açık eksiltme 

1 

1 

14,45 ,, ,, ,, 

1005 
213 
197 1050 Manevra kemeri 

15,30 ,, ,. kapalı zarf 
14 çarşamba 19.5.937 ,, 
14,45 ,, " ,, 
,5,SO ,, ,, ., 

1182 
473 
788 
2757 

1050 Çizme 
1050 Kılınç 

1050 Sırma kemer 
1050 Elbise 
1-1978 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sabnalma komisyonundan: 

1-Bir tanesine 340 kuruş kıymet biçilen (4000) kilim Sari 
mukaveleye tabi tutulmak ,artile kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 

12-5-937 çarşamba günü ıaat (10) da satın alınacaktır. 
2--Şartnamesi paraıız komisyondan alınabilecek olan bu 

pazarlığa girmek isteyenlerin kanun ve şartnamede yazılı vesika 
(1020) liralık ilk teminat makbuz veya Banka mektuplarıyle belli 
gün ve saatte komisyona baş vurmaları.(1031). 1-1782 

Lüleburgaz belediye hususi 
muhasebe elektrik şirketi 

müdürlüğünden: 
Lüleburgaz belediye ve muhasebei hususiye elektrik şirketi için 

tam dizel altmış beygirlik bir motör satın alınacaktır. Talip olan 
firmalar teslim müddeti ve fiatını bildiren mektuplarını gönc~er -
diklerinde motörün fenni evsafı kendilerine meccanen gönderile-
cektir. ( 1176) 1-2031 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden : 
Çanakkale'de Mezarlık civarında yapılacak 137394.69 liralık 3 

pavyonluk jandarma Gat'nizonu inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi 24 - 5 - 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on beşte Ça
nakkale Nafıa Müdürlüğü odasında komisyon tarafından yapıla
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrakı 687 ku· 
ruş mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabileceği 
gibi istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankarada yapı işleri 
umum müdürlüğüne ve İstanbul nafıa müdürlüğüne müracaat e
derek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 8119 lira 73 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et -
meleri lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını 24-5-937 pazartesi 
günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (2464) 1-1931 

I LAN 
şehri elektrik • 

tesısatı Manisa 
birlik encümeni reisliğinden: 

1 - Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik tesi
satından yalnız santral kısmı Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, 
plan ve keşifnameleri mucibince (37825) lira keşif gedeli ile ka
plan ve keşifnameleri mucibince (37825) lira keşif bedeli ile ka-

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

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

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

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

A - Nafıa Vekaletinden alınmış elektrik tesisatı müteahhitli· 
ği vesikası 

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

lardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapılacağı ve tesisat 
müddetince işi başında bulundurulacağını teahhüt etmesi Hizımdır. 

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

Ankarada .Beynelmilel Kömür Sergisinde gösteri
len methur Strebel kalorifer malzemesi·nden muhtelif 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı için 
her cins borular ve bütün malzeme lstanbulda Galata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğullan Ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 

İstanbul Belediyesinden : 
Beyoğlu ve Beşiktaş mıntakalarına aid çöplerin bir sene müd

detle denize dökülmesi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe 25000 lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 25.5.937 salı 
saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. İstiyenler şartnameyi 
parasız olarak Levazım Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gi
recekler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 1875 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektuplariyle beraber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi En· 

Devlet Denıiryolları ve Limanfar1 lJumm 
Müdürliiğü Satınalma Komisyouu IJituları 

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

Ş:amba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

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

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

(1159) 1--2044 

ANKARA BiRiNCi SULH HUKUK HAKIMLICIN· 
DEN: 

Ankara Ziraat enstitüsü süthanesinde müstahdem Şahaba: 
Ankarada Anafartalar caddesinde Edirne pazarı ticarethanesi 

sahibi Nuh vekili avukat Münir Zebunoğlu tarafından aleyhinize 
açılan davada, ilanen davetiye ve gıyap kararı tebliği suretile yapı
lan duruşma sonunda, davacıya olan 158 lira borcunuzdan dolayı 
davacının evinde bulunduğu anlaşılan ve merhun olan 6 metre mu
rabbaında biri Isparta ve diğeri Kayseri mamUlatından iki karyo
la haloısmm icra marifetiyle paraya çevrilerek tutarının davacıya 
verilmesine ve % 10 avukatlık ücretiyle mahkeme masrafının tah
siline 14-12-936 gününde karar verilmiş olduğundan 8 gün içinde 
temyiz etmediğiniz takdirde hükmün katileşeceği ilanen bi'diri-
lir. .. 1-2042 

--• TECRÜBELi--•• 

Bir Alman 
Mürebbiyesi 

Mükemmel fransızca ve İtal
yanca ve biraz da İngilizce bi
len bir alman bayan 4 yaşın
dan yukarı yaştaki çocuk ya
nında iş arıyor. Işıklar Cad. 
Nafiz B. Apart. No. 4 

1-2052 
................................ 
İNEBOLU ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN 

İnebolu hazinei maliyesi na
mına malmüdürü Rıfkı Ertevin 
vilayetinin Porçka malmüdürü 
Kemal Akif ve yirmi bir rüfeka
sı aleyhlerine ikame eylediğı -
lacak davasından dolayı müdde
aaleyhler namına çıkarılan da -
vetiyeler Şirvan kazası kayma -
kamı olup halen İstanbulda bu • 
lunan mütekaid Nuri ile Akdağ 
Madeninde muhafaza memuru 
Akif ve İnebolunun Ulu yol kö
yü 928 senesi ihtiyar heyetinden 
aza bıçakçı oğlu Ahmet namları
na çıkarılmış olan davetiyelerin 
ikametgahlarının meçhuliyetin -
den bahisle bila tebliğ iade edil
miş ve davacı hazinede bunlara 
ait tebliğatın ilanen yapılmasını 
istemiş olmasına binaen muvafık 
görülen talep veçhile bunlar 
hakkındaki tebliğatın ilanen ic -
rasına ve muhakemenin de 27 
mayıs 937 perşembe günü saat 
10,30 a talikine karar verilmiş ol
duğundan mumailcyhimin mu -
hakemenin muallak bulunduğu 
işbu günde İnebolu Asliye Hu
kuk mahkemesine gelmeleri ve
ya bir vekil göndermeleri aksi 
takdirde haklarında pyap kara
n verileceği lüzumu ilan olunur. 

1-2050 

OSMANCIK SULH HUKUK 
MAHKEMEŞİNDEN 

Dodurğa köyünden Ali Os • 
mamn köyden Sarı oğullarından 
Ahımt oğlu Hüseyin hakkında 
açtığı alacak davasının yapılan 
muhakemesinde: Müddea aley -
hin ikametgahının meçhul bu -
lunduğu ihtiyar heyeti tarafın • 
dan bildirilmekle usulü hukuki
yenin 141 ve 142 inci. ~ad.deleri 
mucibince ilanen teblıgat ıcrası
na karar verilmiştir. Muhakeme 
31-mayıs-937 tarihine talik e -
dilmiştir. Bugün de hazır bulun
madığı takdirde gıyaben muha • 
keme yapılacağı ilan olunur. 

1-2051 

ZAYl 
Ankara memurlar kooperatif 

sirketinde kayıtlı 88 No. Hisse 
senedimi zayı ettim. Yenisini a
lacağım eskisinin hükmü yoktur. 

Evkaf Me. 
1-2058 Kamil 

Satılık Ucuz Arsa 
Jandarma Mektebi ile Mal~ 

pe arasında Balkat yolu üzerin• 
de Bay Hamid evinin yanında 
3650 M1 ana toptan veya nısfı 
satılıktır. 

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

1-2049 

Acele Sa tıhk Eşya 
Bir yazı ve bir yemek odaal 

takımı ayrı ayrı satılıktır. Yeni~ 
şehir İsmetpaşa caddesinde bak
kal Cemal'e müracaat. 1-2049 

ZAYİ 
Ankara Memurin Kooperatif 

Şirketine ait 2641 sayılı hisaı 
senedimi yitirdim. Yeniıini çı .. 
kartaçağmıdan eakiainin hülmıil 
olmadığı ilS.n olunur. 

Adres: 
M. M. V. Hv. Mı. tn,. de bnb. 
Sait Yırhgay. 1-2043 

Acele Satılık Arsalar 
Yenişehir Türe sokağında 

324 MZ., Orduevi arkasında ar• 
man sokağında 467 M2., Telefoııl 
3829. 1-2057 

Kiralık Oda 
Karaoğlan Çiftlik mağazası• 

na bitişik Merkez apartıınanı 
ikinci kaL 1-2059 

Taksitle Satılık Ev 
Cebecide iki katlı kArgir. 

Altı oda. Müracaat: Su işleri 
Ekrem. 1-2060 

Saçlan 
dökülenler 

KOMO fEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve keoı 

peklenmesine mani olur. Ko~ 
jen saçların köklerini kunetleD' 
dirir ve besler. Komojen saç~~ 
nn gıdasıdır. Tabii renkleOJP 
bozmaz. Hafif bir rayihası var~ 
Komojen kanzuk saç eksiri ı:nl" 
rmda buiunur. cümene vermelidirler. (2582) 1-2046 

~~Y-E_N_I_.~_:_~-.-iN_' _E_~_]_A_L_A~R=-~~H~A~L~K~ 
ACELE SATILIK 

ARSA BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 
SONSUZ BİR HEYECAN KAYNAôI İmar Md. karşısındaki köşe

de 187 M2 telefon: 1475 1-2023 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ROMEO ve JULİET 
Baş Rollerde 

Norma Shearer - Leslie Howard 
Binbir güzelliklerle dolu efsanevi bir 

nşk ve ihtiras romanı 
Sayın halkın gösterdiği rağbetten ötürü 

ve izdiham dolayısiyle görmeğe 
muvaffak olamıyanların arzularım 

önlemek maksadiyle mezkur film bir 
müddet daha temdit edilmiştir. 

Karanlıkta Uçuş 
Ba§ Rollerde: 

Mirna Loy - Cary Grant 
Seyircileri üzerinde çok müessir 

intibalar brrakan ibret verici 
kuvvetli bir mevzu 

İlave: Renkli Canlı Resimler 
Tenzilatlı Halk Matineai 12.15 de 

DELİ KIZ 


