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! Parti IfomutaY Grupunda l 
1 ismet Inönü son yaptığı~ 
~ seyahatin l 
~ İ!~}2~!!.~~}!.1'!~!! . .!~ld~!~!.. ! 
• K c' u bugün 21.4.937 barüz ettirmiılerdır. • 
• amutay rup l / ·· ·· B lg 'standa • ! .. ~ d Trabzon Saylavı smet nonu a arı : 
: ogle en Ss.onkr~ ba~hanlığında payıtahtında Majeıte Kıral ve • 
• Hasan a "nın ~ hükümeti tarafından gördükleri : 
• toplandı: balk d lh • • J •· dostane kabulü. ve an a su • 
• Söz alan ismet nönu : • ! se,,ahatinin iyi fikrinin ve iyi komşuluk miinase- • 
• Yugoslav'ya ~ betlerinin yeni bir terakki göster- : 
• intibalarını anlatmıştır. • • · b diğini kaydetmiştir. • 
• Dost memleket hükümetı, me - k • 
! usları ve matbuatı ve büyük yu- Parti grupu buna büyü mem· : 
: goslav milleti tarafından Türkiye• nuniyetle karşılamqtır. h ! 
• h Bugün memleketimide mu • • 
! ye ve Türkiye Baıvekilinin fa • __ ,. I ~L • · terem misafirim~ bıuunan rcuc • 
: sına karıı gösterilen genış mu· l • • hariciye vezirinin resmen mem e- • 

habbet ve samimi dostluklar te• • • l ketimi~ ziyaretlerinden bahset• • 
• zahüratı parti grupunda alkıf ar- J T · • : tiği zaman mebuslar rak - iır- • 
• la karşılanmqtır · d k · imi do.tluğıın : 
• Mebuslar balkan antantı ide· kiye araaın a ı •am • 
: alinin yüksek kıymetini ve bunun bıı yeni te.zahüründe~i lyiıt'klı~kk : 

b
. kıymeti hararet ve seoınç e e a • • 

! mühim istinadlarından baflıca ı· ! 
: ri olan Yugoslavya • Türkiye a· ki etmişlerdir. • • ••• •••••••••• •••••••••••••••• 
•••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

Yugoslavya mektubları: 4 

Bugünkü 
Hükümef 

Falih Rıfkı ATAY 

Belgrad: 21 T 
T ola' daki şarap kooperatı .ı· 

op b. · d' d kı• nin köylülerinden ırı ıyor u . • 
_ Ben bu hüküm etin muhalıf: 

~~'t\ndenim. Fakat ne yapayım kı 
l!t\...... . 'd' ' :r "'• ıyl gı ıyor. 

Yugoslavya Başbakanı Doktor 
Stoyadrnoviç, bütün h?şnuds .... uz
luldarın altında ekonomık seb"'b • 
ler arar. Birgün Zağrebte hırvat -
larla sırblar arasında anlaşmaz
lıktan bahsederken: 

Hatayda 

Muhtarlara 
tazyık 

Halep, 27 (Hususi) - Mahalli hü
kümet ve manda memurları mesalihi 
hassa zabitleri Sa!1cak köylüleriyle faz
la mikdarda uğraşmaktadırlar. Bunlar 
bilhassa köy muhtarları üzerinde nafiz 
olmak gayesini takib etmektedirler. 
Köylerden icabında mazbat~l~r. topla-

k 
'htimalini düşündükten ıçın muh-ma ı . 

1 kl kendi adamlarmı yerleştır-
tar ı ara 

v lışmaktadırlar. Müsteşarlık; 
mege ça 
memurlarına istedikleri m.uh_tarlan az-
letmek salahiyetini vermıştır. Karbe· 

k.. ünde muhtarlar bu suretle az-
yaz oy lan mu-
ledilmişterdir. Karbeyazda yapı 1 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Türk-lran 
dostluğu 
İran gazetelerinin son 

mukaveleler dolayısiy le 
yaptıkları neşriyat 

Tahran, 27 (A.A.) - Pars ajansı 

bildiriyor: Türk murahhas heyetinin 
muvaffakiyetle neticelenen vazifesinin 
bitmesi münasebetiyle, gazeteler neş

rettikleri uzun makalelerde iki memle
ket arasındaki kardeşlik münasebetle
rinin samimiliğinden dolayı pek ziya
de memnunluk göstermektedirler. 

Kuşeş gazetesi diyor ki : 
"Bu kadar kısa müzakerelerden son

ra on anlaşma ve mukavelenin imzası, 
iki memleket arasındaki münasebetlerin 
samimiliğini ve karşıhkh anlayışı isbat 
etmekte ve mümessillerin iki memleket 
arasında mevcud münasebat prensiple· 
rini göz önündr tuttuklarım göster. 
mektedir. 

İmza edilen hudud ve mücrim iade
si ..... v.s. mukaveleleri, iki memleket 
dostluğunun en yüksek zilmiye.ine aa. 
yandığını isbat ediyor. Bu mukavele· 
lerin bütün sahalarda müsaid tesirle
ri ola<:aktır. İran ve türk mil1etleri 

' 
(Sonu 6. rncı sayfada ) 

28 NiSAN 1937 ÇARŞAMBA 

19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Irak hariciye veziri şeref~ 

Bışbaksnrmrzın verdiği ziyafetten sonra Başabakanımız iç işlen' Bakam ve 
C. H. P. Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya Irak Hariciye Veziri ile konuşuyorlar 

Başbakanımız dün 
bir ziyafet verdi 
Başbakan İsmet ln ü dün Irak Hariciye Veziri Ekselans Naci 

El'asıl şerefine Anadolu kulübünde bir öğle ziyafeti vermiştir. (A.A.) 

.._.. ....... ---· .. ... 
Kocatepe 

Londra 
yolunda 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Koca

tepe bugün saat 16 da İstanbuldan ha. 
reket etti. Hareket ederken Heybeli a
çıklarında top atarak donanmayı ve 
şehri selamladı. 

Hazırlanan yolculuk programına gÖ• 
re Kocatepe üç gün Cebelüttarıkta ka

lacak ve sonra Kale'ye giderek Başba
kan İsmet İnönünü bekliyeccktir. İn
önü Kale'den Kocatepe ile İngiltereye 
gidecektir. - Buhran sertleştimi, kimimiz 

sırhlık, kimimiz hırvatlık çıkarı • 
yoruz. Ben müşterek düşmanla 
mücadele edeceğim. 

amele diğer köylerde de tatbika çalışı - Başbak:anımrzrn verdiğl ziyafette bulunanlar 

~m::a:k:ta:d:ır~·----------------------~~~--:~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~..,~·-•_•_a~·_:..............-• .... at 

Halk menfaatini bilir. Ve onu 
sokak politikası demagoglarının 
elinden ancak, müsbet, sosyal ve 
ekono~ik tedbirlerle kurtarabi • 

lirsiniz. . 
Geçen senedenberı, köylü borç-

ları _ gerek resmi hususi bankala-

k ferdden ferde borçlar-
r~ gere . H f 
Yanya indirihniştır. l alyva~. ıat -
ı b

'lh sa italyan ar a munaae-
arı, l as be . .. . r 

b ti . 'lectiğİ'nden rı, uç mıa ı
e er ıyı 'S' B v day fiatla

ne yakın artınış.tır. ug . 
rmda da iki misle yakın b~r artış 
\Tar. Halbuki hiç bir vergıye zam 
yapılmamıştır. 

Y l •• halk yığınlarının en 
ugos a • . d ld .., 

büyük kısmını, Türkıye e 
0 

.. ~fn 
g 'b' k" 1 .. )er teşkil eder. Bu 

ı ı, oyu 1 1 nar· 
seçim politikacıları on ar a 

0~ • 

realist ve azimli başbakan, 0 jra 
temin ettiği menfaatlerle, md~ ek 
kete geniş bir sükun ve ur ~k 
nıuhiti temin etmiştir. Ekonomd~ 

M" .. Stoya ı · 
nıuvaffakiyetler, osyo f k' t 
noviçin dış politika mu-vaf a ıye -
ı . ·ı k . . tamamlanmıştır. 
erı ı e pe ıyı l ~ 

Müttefik devletin iki rahatsız ıgı 
"Vardı: İtalya ve Bulgaristanla ~ -
lan münasebetler! muhalefet lı · 
derleri buhrandan istifade ede -
ı-ek, h~lk yığınlarrnı kaynaştırdık
ları gibi, bu iki anlaşmazlık c~ub 
bölgesi ile, hırvathk bölgesınde 
;tahrikçi unsurların işine yarıyor • 
du. Mösyö Stoyadinoviç'in İtalya 
.\'e Bulgaristanla uyuşmasını ten • 
kid edenlerin bilmedikleri bir şey 
:\'ar: anlaşmazlık, Yugosla vyamn 
lcoınşu devletlerle değil, fakat kom· 
IU devletlerin Yugosla-vya üzerin~ 
deki iddialarından doğuyordu. Bır 

( Sonu 6. rncı sayfada ) 

,.. Kamutayın toplantısında 1 iki aylık dış ' Kömür 
ş~rk Demiryollarının ticareti Sergisi 
satın alınması liyihası 

dolayısile yapılan izahlar 
Ankara, 27 (A.A) - Kamutayın dünkü celsesinde şark demiryol

ları imtiyazı ile şirkete aid malların ıatın ahnma~ıI?"a ~air olan muka
velenin tasdiki hakkındaki kanun layihasınrn ıkıncı müzakeresine 
başlanırken, Recep Peker (Kütahya), me\zuubahs olan layihanın bi
rinci müzakeresi esnasında kendisi tarafından iza~a~ verilmesini İcab 
ettiren bazı sözlerin geçmiş olduğunu söyliywek soz ısteıniş ve kürsü-
ye gelerek şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Arkadaşlar, şimdi ikinci müza~ ·----------------

keresi ınevzuu bahsolan şark demiryoL 
larınm devlet tarafından satın alınma
sı layihasının birinci konuşulmas~ ea.. 

da Sayın vekil arkadaşımız Alı Çe. 
nasın . 
. k a esaslı ve etraflı izahat vermış

tın ay 
d

. B konusmanın ceryanı esnasın-
ler ır. u . B' 

A kara'da bulunmıyordum. ı. 
da ben n 

1 h müzakerelerin gazetelerde 
naena ey 

l muş olan kısmını İstanbulda 
nesro un . 
bi; kari sıfatiyle okudum. Bu ızahatı 
okurken kendimi Recep Pekreden baş-

yazıları okumakta olan yurd-
ka ve aynı . d 
d Jaıdan her hangi biri yerı~e koy um. 
aş . d' v • bu üçünci.ı. şahıs mev-

l{endııne ver ıgım .. ~ 
.. . k d v um müzakere hulasala-

Lehimize 15.506.991 lira 
fazlalık var 

İkinci kanun ve şu.bat aylarına aid 
iki ayhk dış ticaretimiz lehimize 
15.506,991 Jira fazlalık göstermektedir. 
İki aylık ihracatımız 26.958.891 lira, 
idhalatımız da 11.451.900 liradır. Şubat 

ayı dış ticaretimizde lehimize olarak 
6.124.926 lira bir fark göstermektedir. 
Şubat ayında ihracatımız 11.67 5,151 lira, 
idhalatımız ise 5.550.225 liradır. 

kıı ıle o u ug f ·d' 
b d bıraktıgv 1 intiba ena ı ı. 

rının en e . . 
. ua•nelelerin bilhassa benım ıs. 

Geçmış m . u . d·ı k ve şahsım mevzu 
rnim zıkre 1 ere 9mukavele-
bahsedilerek ortaya konan 92 

Belediye Anharanın büyük ve esaslı meselelerinden biri olan ekmek işi
ni kati olarah halle karar vermiştir. Bu mahsadla bir ekmek fabrikası ku· 

ulacakhr. Fırıncdarda şirketlerini dağıtacaklardır. 
r (Bu hususta tafsilat ikinci sayfamızdadır.) 

( s~nıı 4, üncü sayfada ) 

İngiliz, Belçika ve 
Romanya elçileri 

duygularını anlattılar 
Dün enternasyonal kömür sergi.sini 

yeniden binlerce kişi gezmiştir. Bu me
yanda ikinci defa sergiyi ziyaret eden 
İngiliz Büyük Elçisi Sir Persi Loren ile 
Belçika ve Romanya elçileri Anadolu 
Ajansına beyanatta bulunmu~lardır. Sir 
Persi Loren'in beyanatı şudur: 

''- Beynelmilel kömür sergisini çok 
büyük aJaka ile gezdim. Sergiye girdi
ğim zaman hiç bir fikrim yoktu. Gez· 
dikten sonra biı çok şeyler öğrendiğ;me 
kaniim. Diagramlar ve ırrafikler çok gü
zel tertib edilmiş, halka çok basit ola
rak gösterilmiştir. Bittabi İngiliz firm.1-
larının hazırladığı stand beni çok ;ı!l

kadar etti. 
Türkiyedeki kömü;- istihsalının art

ması şayam tebriktir. Serginin umumi 
dekorasyonunu fevka!fide bu:uyn .. um. 

Sergi heyetini tebrik eder, gf'zc'irı!n ır.e
mur ve alakaclarlara tc~el:ki;ı· etmryl 
vazife bilirim." 

Belçika Elçisi şu sözleri söylemiştir· 
'' . . - Ben sergıde gördüklerimden fev-

kal_ade mütehassis ve hayranlık duygu· 
larıyle meşbuum. Bu sergi benim için 
hakiki bir revelasyon .:ıldu. Bu ı;erg.yi 
Türkiyenin esasen hayranı olduğum bü-

( Sonu 6. rncr sayfacla ) 
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Gü1ıün içinden: 

Türkiye Dış Bakanı ile Irak Hariciye Vezirinin nutuklarında 
"dost ve kardeş,, sıfatlariyle bezenen cümleler gözümün önünde on 
sekiz yıl önceye aid bir hatırayı canlandırdı: 

1919 yılının ilk aylan idi; Filistin cephesinde mağlub olan son 
osmanlı ordusunun zabitlerinden birkaç yüzü, Mısırda Zakazik şeh
rinde bir esirler kamprnda idik. F erişan layaf etlerimiz de batan bir 
impasatorluğun son manzarası, yorgun yüzlerimizde yenilen bir or
dunun son ıstırabı vardı. Galib ordu, cephede osmanlı zabiti adrnı 
taşıyan kimi bulduysa bu kampkra getirmişti. Onun için hu büyük 
hezimeti, hezimet değil, kendilerince zafer sayan ve bunu açıktan 
aç:ığa söy)iyenler de aramızda, b.zimle aynı çatı altındaydılar. 

Kamp kumandam, ıraklı zabitlerin o söylediğim ilk aylarda mem
leketlerine gönderileceklerini hahEr verince onlara kampın kütüpha
nesinde kücük bir ayrılık ziyafeti hazırlamıştık. Beraber yaşadığı • 
mız o acı ~nlerde şerefli birer s"lah arkadaşı vekariyle bütün derd
lerimizi bizimle paylaşan bu Irak yolculan ile oradaki ved.iımız hü
zünlü olm~tu. Iraktan bahsettik; Fuzuli diyarının güzelliklerini 
anlatan §İirler okudnk. 

Toplantımız dağılırken gözleriyaşlı bir Irak genci §Öyle diyordu.: 
- Kardeşler, sizden önce memleketimize döoerken bütün kalbı

mizin sizinle beraber kaldığına iı:ıanmız. 
Birihirine ve hep birlikte dünya sulhuna karşı sarsılmaz bir sevgi 

ve inanla bağlı iki komşu ve dost milletin daüna artan samimiyeti
nin çok derin kökleri olduğuna, 1: ir f elak:et gününden hatırda kal
mış fU ufak hatıra da, kendi halinde, bir delil sayılamaz mı? 

Nurettin ART AM 

Bugünkü 
Kamutay 
Kamutayın bugünkü ruznamesi şu

dur: 
Bir defa müzakereye tabi olan maddeler 

1 - 1936 mali yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı bir kısım daire 
büdcelerinde 82.000 liralık münakale 
yapılm,asxoa dair kanun layihası ve büd 
ce encümeni mazbatası. 
iki. defa müzakereye tabi olan maddele.. 
ikinci müzakeresi yapılacak maddeler 

ı - Arazi tahriri hakkındaki 2901 

sayılı kamına ek kanun layihası ve ma
liye ve büdce encümenleri mazbataları 

2 - İdare heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilat ve vazife· 
]eri hakkındaki 2512 sayılı kanunda ba
zı değişiklik yapılmasma dair kanun 

teklifi ve büdce encümeni mazbatası. 
3 - Satın alınan ~ark demiryolları 

imtiyazı ile şirkete aid malların tesel· 
lüm ve işletme muamelelerine dair ka
nun layihası ve Nafıa ve büdce encü

menleri mazbataları. 
Bit-inci mü~eresi yapılacak maddeler 

1 - Bolu mebusu İsmail Hakkı U ı:
mavm Avcılık hakkrnda kanun teklifi . , 
ve ziraat, dahiliye, adliye ve büdce en-

cümenleri mazbataları. 

2 - Deniz hastanesinin tamiri için 
1937, 1938 ve 1939 senelerine sari taah
hüde girişilmesi hakkında kanun layiha· 
st ve Milli Müdafaa, Büdce ve Sıhat ve 
İçtimai Muavl!net encümenleri mazba

taları. 

3 - Trabzon - İran hududu transiı: 
yolu üzerinde otobüs, kamyon ve oto
mobıl işletme::;i hakkında kanun layiha
sı ve Nafıa ve büdce encümenleri maz

bataları. 
4 - Askerlik kanununun 5 inci mad-

desine bir fıkra ilavesine dair kanun la

yihası ve milli müdafaa encümeni maz-

batası. 

5 - Türkiye Cumhuriyeti hüküme-

tiyle Yunanistan Kırallığı hükümeti ara

sında Ankarada 15 ikinci kanun 1937 ta

rihinde akid ve imza edilmiş olan kaçak

çılığm men ve takibi için Türk - Yunan 

mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

kanun layihası ve hariciye encümeni 

mazbatası. 

6 - Türkiye, İngiltere ve Irak ara

sında 5 haziran 1936 tarihinde mün

aki.d hudud ve münasebatı hasenei 

hemcivari muahedesinin 2 inci faslı 

hükümlerinin Türkiye ile Irak arasın

da nota teatisi suretiyle tasdikine dair 

kanun layihası ve hariciye encümeni 

mazbatası, 

Kamutay Çağrıları 
* Dahiliye Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. * Arzuhal Encümeni Umumi He
yet ictimaından sonra toplanacaktır. 

:;: Maliye Encümeni Umumi Heyet 
içt' ,... .. "'1"n sonra toplınacakt r. 

Gürbüz çocuk müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer

kezi tarafından bugün saat 13,5 da gür
büz çocuk müsabakası yaptlacaktxr. Bir 
kısmı aileleler çocuklarım kaydettirmiş
lerdir. Bugün saat 12 ye kadar kayıd 

muamelesine devam olunacaktır. 

Fransız ticaret heyeti geliyor 
Yeni ticaret anlaşması görüşmeleri 

için Fransadan hareket eden ticaret he
yeti beş mayısta şehrimizde olacaktır. 

Polis enstitüsü için tetkikler 
Ankarada yapılacak polis enstitüsü 

için tetkiklerde bulunmak ve staj gör
mek üzere Emniyet işleri genel direk
törliığü doktoru ve laboratuvar şefi B. 
Mecid Lozan polis enstitüsüne gönde
rilmiştir. 

Elektrik şirketi mahkemede 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Elekt

rik şirketi aleyhindeki kaçakçılık da
vasına yarın ihtisas mahkemesinde baş
lanacaktrr. 

Giresunda yeni hastane 
Giresun vilayeti Giresunda yeniden 

bir hasthane yaptırmağa karar vermiş
tir. Hastahane 70000 liraya çıkacaktır. 

Bunun 250J>O bin lirası hususi muhase
be tarafından verilecek, 45000 lirası 

Giresun halkının teberru suretiyle, fın
dık hasılatından verecekleri yüzde iki
lerle sağlanacaktır. 

Saadete daiT 

Bir Avrupa dergisi ediblerden, fi. 
lozoflardan, kibar alemi mensubla
rından saadetin ne olduğunu soru • 
yor. Saadet kimine göre başkaları • 
nm eyiliğini düşünmek, kimine göre 

kültür sahibi olmaktır, ve bazılarına 
göre de saadet duygusu doğuştadır: 
insan bahıth veya bahıtsız olarak 
dünyaya gelir. 

Fakat bunlar saadetin tarifi değil, 
belki birer izahıdır. 

Saadet nedir ? 

Saadet, kısaca, gönül rahatıdır. 
Hasta olmazsınız; sevdikleriniz 

sıhhatte bulunur; geçim kaygısr zih

ninizi yormaz; hırslarımz, serveti • 

Diz, güzelliğiniz, saadetiniz, başka • 

Jarrnın hırsım tahrik edecek kadar 

mütebariz değildir; memleketiniz 

dostları ve düşmanlan tarafından 

sayılmaktadır. 

Bunlar kalbinize huzur verir ve 

ziz kendinizi mesud bilirsiniz. 

Ancak, dikkat ediniz: saadetin bü

tün bu şartları nisbidir. Size göre 

saadet, bana göre saadetimsi bir hal, 

bana göre bahtiyarlık, bir başkasına 

göre srkıntrnın eşiğinde bulunmak -

-------=-=---==-===- ~ ~--· - - - - -------

ULU$=================== 28 - 4 - 1937 

lstanbulda 
19 mayıs 

hazırlıkları 
İstanbul, 27 (Telefonla) - 19 mayıs 

• şenliklerine ait kutlama programını ha
zrrlıyacak olan komisyon bugün vali mu· 
avininin reisliğinde toplandı. Komisyon 
İstanbulun hususi vaziyetini göz ö
nünde tutarak hususi bir program ha
z•:rlam.ıştır. Bu programa göre, İstan
bulda öğleden evvel ve sonra tören ya-. 
pılacaktır. Törenler Taksim ve Fener
bahçe stadlarmda olacaktır. Bu sitad
Jara kendi mmtakalarındaki mektebler 
sporcular ve türk kuşu üyeleri iştirak 
edeceklerdir. Valinin önünde~ bir ge
çik töreni yapılacak ve gençlik adına 

nutuklar söylenecektir. İstanbulun tür
lü semtlerinde 7 halkevinde gene hal
kevlerine mensub gençler tarafından 

müsamereler verilecek ve eğlenceler 

yapılacaktır. Ayrıca Beyoğlu halkevin· 
de gece bir müsamere verilecektir. İs
tanbulda bütün askeri bandolar komite 
emrine verilmiştir, 

Türkkuşu tayyarelerinin 
tecrübe uçuşları 

Almanyadan Türkkuşu için geldi· 
ğini yazdığıtmz 10 byyarenin tecrübe 
uçuşları dün hava kurumunun alakalı 

memurları huzurunda yapılmıştır. Tec
rübelerde önce tek ve sonra çift ki§i 
ile akrobasi hareketleri de yapılmıştır. 

Tayyareleri getiren pilotlar uıem

leketlerine dönmüşlerdir. 

Adliye tayinleri 
Üçüncü Sınıf adliye müfettişliğine 

İstanbul sulh hakimlerinden B. Ah
met Cevdet tayin olunmuştur. 

Ordu belediye reisi geldi 
Ordu belediye reisi Bay İbrahim 

Nami Öztunç şehrimize gelmiştir. Şeh· 
rimizde belediyenin türlü işlerini takib 
edecek ve Ordunun su ve şehir planı ir 
leriyle meşgul olacaktrr. 

··-·-···--.. ···--···---·---· ..... . . 
~ t:4AVA i . . ................................. -.. -...-.····-· 
Dün hava bulutlu ve 

rüzgarlı geçti 
Dün sehrimizde hava bulutlu ve rüz

garlı g~çmiş. ISI 24 dereceye kadar çık
mıştır. Dün Kocaeli, Ege, Orta Anado
lu, Karadeniz bölgeleri kapalı, kuvvetli 
rüzgarlı ve yağışlı; diğer bölgeler kıs
men bulutlu geçmiştir. En çok yağış İs
tanbulda olmuş ve kare metreye 5 kilo
gram su bırakmıştrr. Dün en düşük ısı 
sıfırın üstünde Vanda 2, en yüksek ısi 
da Adanada 32 derece olarak kaydedil

miştir. 

tır. bu nisbet ise bir nevi anlayışı, 
bir nevi duyguyu istilzam eder. 
Bıınun içindir ki K ü 1 t ü r 'ü sa

adetin kendisi addeden fikir adamı
ııa hak vermeliyiz. Bile bile, tada 
tada, anlaya anlaya mesud olmak ! 

Yoksa südünü, yününü, derisini, 
aldığı birkaç keçi sahibi olduğun -
dan dolayr gönlü rahat olan goçebe· 
nin hayatı hangi medeni için imre -

nilecek bir haldir?. - N.B. 

Kulüpler ve serkl'ler 

Kuliih, deyince bizde alda spor ku
lübleri. yani futbol kulübJeri gelir. ln

gilterede ise kalüb, g:ızino ve kalıveha

nenin yerini tutan hususi cemiyetler

dir. İstatistiklere bakılırsa lngi.!terede 

20.000 kuJiı"b vardır. Avusturyada ku

lüb adı yerine Serkl ı:özü kullandır, ve 

orada, yalnız Viyana §dırinde, bütün 

lngilteredeki kadar serld vardır. Fakat 

bunların mahiyetleri biraz başkadır. Me

seli Viyana serklleri §Öyle isimlerle •· 

mlmaktadır; amatör hafiyeler, pal ko

leksiyonculan, kab yaka düşmanlan, 

otobüs ve tramvay biletleri. koleksiyon· 

cuları serklleri gibi. Viyanada yeni ku

rulan bir serkl'in adı şudur: Serk.l reis

leri serkli ... 

Belediye bir ekmek 
fabrikası uruyor 

Furuncular da şirketlerini 
dağı mıya karar verdiler 
Belediye, Ankaranın büyük ve esaslı meselelerinden biri olan 

ekmek işini kati olarak halJe karar vermiştir. Üzerinde uzun zaman
danberi esaslı tetkikler yapılan ve istisnaaız bütün vatandaşları ya
kından alakalandırmakta olan hu mesele, hazırlanan bir program
la şehirlinin menfaatine en uygun bir şekilde hal yoluna girmiş bulu
nuyor. 

Bayrak 
kanunu 
izahnan esi 

Bayrak kanununa göre Milli Müda
faa bakanlığı tarafından hazırlanan 

bayrak nümuneleri ve izahnamesi Ba
kanlar heyetince kabul olunmuş ve res
mi gazetede çıkmıştır. İzahnamede 
türk bayrağı, flandra, cumhur reisi 
forsu, kara ve deniz başkomutan forsu, 
üssübahri ve deniz komutanlarının fors
ları büyük amiral ve tümgeneralden 
itibaren birlik komutanı yarbaylara ka
dar forslar, şekilleri ile birlikte izah o
lunmakta ve flandra ve forslarm çeki
liş ve indirilşileri, büyükleri ayn ayn 
gösterilmektedir. 

V aıkıflarda tayinler 
Diyarbekir vakıflar direktörü B. 

Ferid Kırklareli Vakıflar direktörlüğü
ne, Kırklareli vakıflar direktörü B. 
Tahir de Diyarbekir vakıflar direktör
lüğüne tayin olunmuşlardır. 

Profesör Sevik' in konferansları 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bu aym 

29 zunda Profesör Sevik üniversite 

konferans salonunda dünyada Hollan· 

da mevzulu bir konferans verecektir . 

Bir adam denize düştü 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Dün ak

şam köprüden Haydarpa~ya giden 2.45 

vapurunda hüviyeti belli olmıyan orta 
yaşlı bir adam denize düştü ve kaybol-

du. 

Bir eroin fabrikası 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Aksaray. 

da bir eroin fabrikası meydana çıkarıl
dı. Tahkikat devam ebnektedir. 

····--·--···········-······· ... -····· ····-······: 
f Hatırlıyor musunuz? i 
; : 
! 1 - T imii.r hangı' sene doğ- : . . . . 
i du ? i . . 
: 2 - lstanbul türkler taralın- i . . 
i elan ne zan1an alındı ? i 
: : 
! 3 - BiiyÜh hind • türk impa- : 
~ ratorluğu ne J:aman kuruldu ? ~ 
i 4 - istiklal mahkemesi kanu· f 
~ nu ne zaman çıkarıldı ? ~ 
: 5 - Mudanya mütarekeıi ne ~ 
l .zaman yapıldı ? ; . . . . . . 
i Dünkü suallerin cevablan j . ' 

~ S - Çin • japon barbmm tari- ~ 
j hi nedir ? : 

! c - 1894. i 
i S - Amerikada ilk elektrikli i . . . . 
: tren ne zaman işledi ? : 
ı : 
i C -1885 de. : 
ı : 
ı S - Belçika ve Hollanda ne : 

!ı zaman ayrıldılar ? ~.·. 
C-1839 da. 

İ S - Üçüzlü ittifak ne zaman i 
i yapıldı ? i . : 
İ C - 1883 de. ! 
• S - !randa Kaçar hanedanı ne i 
: zaman devrildi ? ! 

C - 1925 de. : . . : ........................................................ : 

Şehirde yapılmakta olan ek
meklerin evsaf_· itibariyle bozuk 
çıkması ve bu vaziyetin devam 
etmesi her şeyden önce iyi vasıf
larda ekmek çıkaı-tmak tedbirle~ 
rini liızumlu kılmıştır. 

Bu mev oU üzerindeki tetkikler; fı
rıncıların bir şirket olarak çal.şm.ala

rının aradaki rekabeti kaldırdıgı ve 
do1ayısiyle fırıncıları güzel ekmek çı· 
kartmak yolunda bir çalrşmadan alakoy. 
duğu neticesine varmıştır. Müşterek ça.. 
lışan fırıncılar, yaptıkları ekmeklerin 
vasıf itibariyle hiç bir husususiyet gös .. 
termese bile imalat, ancak şehrin yoğal .. 
tımiyle nisbetli ve dolayısiyle satışı ga. 
rantili olduğundan kalitenin düzelti]. 
mesi yolunda hiç bir faaliyet göster. 
memekte idiler. İ§te belediye şirketin 
ekmek kalitesi üzerindeki bu zararlı var 
lığını göz önüne almış ve Ankarada iyi 
vasıflı ekmeğin ancak bu şirketin tasfi. 
ye edilmesiyle elde edileceğine kani o. 
larak fırıncılara şirketin dağıtılmasınt 
tavsiye etmiştir. Belediyenin bu teklif 
ve kararını tetkik eden fırıncılar şehir 
ihtiyacının başında ge1en ekmek mese
lesinde belediyenin hassasiyet" ün ve 
vardığı neticenin yerinde olduğunu 

müs.ahede ederek şirketlerini tasfiyeyi 
karar laştınnışlardn:. 

Şirketin kuruluşu sırasında fazla 
menfaat gayesiyle kapatılan ve beledi
yece biç açılmaması kararlaştırılan fı. 
rınlardan ikisinin hem çaşnı tutulması 
hem de Kömür ;;ergisi ve inşaat mevsi. 
minin girmesi dolayısiyle artan nüfu. 
sun ekmek ihtiyacını temin için bele. 
diyece işletilmesi kararlaşmıştır. Bu ka. 
rar, belediyelerimizn h,alk hizmetleri. 
nin başında gelen ekmek davasını, yine 
halkın sıhat ve parası ad.na işletmesi 

gibi uzun zaman münakaşa mev .. uı.: o. 
lan bir mesele de tecrübe olmak değe. 

rini de taşımaktadır. 

Bu iki fmndan birincisi dün işletil· 

meğe başlamıştır. Diğeri de yarından 

itibaren faaliyete geçmiş olacaktır. Bu 

tedbir bir taraftan da kapasitelerinden 

fazla ekmek çıkartmak zorunda kalmış 

olan bazı fırınların çalışışını normalleş· 

tirecek ve böylelikle de bunlara daha iyi 

kalitede ekmek çıkartmak imkanı elde 

edilmiş olacaktır. 

Bir ekmek fabrikası kuruluyor 

Belediyemiz nufus artışı; Tür1dyenin 

en ileri rekorunu veren Ankaranın bu 

hususiyetini göz önüne alarak şeb· 

rin gelişimi ile alakalı ekmek 

mQ1;elesinin bu tedbirler ile kökün· 

den ve istendiği gibi halledilemiyeceği 
kanaatindedir. Bu tecrübelerin haklılı· 
ğmı isbat ettiği bu kanaatle, ekmek i§İ• 
ni belediyeleştirmek neticesine varan be• 
lediyemiz, şehrin ihtiyacını, nufusu 20~ 
bini bulduğu zaman bile, karşılayaca 

olan bir ekmek fabrikası yaptumaya ka: 
rar vermis ve kevfiyetı ilan ederek fab· 
rika işleri;le alakalı olanlardan teklif is· 

temistir. 
Y~pılacak teklifler tetkik etlilere~ eıı 

muvafık ve müsaid teklif veren fi.n1la 
· · · d rhal He anlaşıldıktan sonrJ, ın§a 1§1 e 

b 1 d. ·.bu ka· 
başlıyacaktır. Ankara e e ıyesı, • 

· · üzerın· rariyle belediyeler kongresının .. 
- 1 l d birısı~ de ısrarla durdugu mese e er en 

1 B mt>se.e 
nin tatbikine başlamış oluyor. u c· 
ekmek meselesidir. Bugün ekmek ın.:S 

- akıtı• 
lesi üzerinde Sıhat Bakattlıgınm y .• 

T .. k" ·ede bı 
dan meşgul olduğunu ve ur 1} 1• . •--ek yapı 
ribirinden çok farklı 19 tıp e.ıuu . eınİ· 
dığını göz önii.nde tutarsak; belerlıY . 

.. k oınıası, 
zin bu teşebbustc muvaffa r.a 

.. r·k hayatı memleketimizde halkın gun u nıi 
- k ekono 

giren bir davanın saglı ve aiı'I gi.i· 
şartlarına en uygun hal tarzına :ııc· 

... b' .. nek oıac zel ve peşinden gıdılır ır or 

tır. 
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lfMlıülfl/»ft/j 
Alman ve italyan ~,. '' A~;~~~~~~~;:;;;:;. Hükümetçı er Al~eria,, da 

başlıyan büyük politika taarruzu henüz aA sı· taarruzunu pu·· sku·· rttu·· ıer 
hızım almış değildir. Bu taarruzun he· 
defi olan devletler arasındaki kombine· 
zonlar şunlardır: Londra, 27 (Hususi) - Hükümetçi 

1 - Evvela Romanya, Yugoslavya kaynaklardan bildiriliyor Madrid cep-
ve Çekoslovakya arasında akteclj)miş kü- besinde asilerle hükümetçiler arasında 
çük antant vardır. Küçük antant devlet· topçu düellosu olmuştur. Dün asi tay· 
leri, Macaı·istana karşı hududlarını kar- yareler tarafından bombardıman edilen 
şxl kb olarak garanti etmişlerdir. Bu üç Madrid'de 17 kişi ölmüş, 45 kişi yara-
devletten Cekoslovakya ile Fransa ve lanmıştır. Almeria cephesinde bir 5.si 
Sovyet Ru;ya arasında bir karşılıklı yar· taarruzu püskürtülmüş, Asturi cephe-
dnn misnkı vardır. Binaenaleyh küçük sinde asi mevzileri bombardıman edil-
antant devletleri arasında Fransaya en miştir. Bask cephesinde milisler asi ta· 
yakın olan Çekoslovakyadır. arruzlarına mukavemet etmektedirler. 

2 - ikincisi, Türkiye, Yunanistan, Bu cephede asiler hava bombardımanı 
Romanya ve Yugoslavya arasında Bal- yapmışlardır. Eibardaki silah fabrikası 
kan antantı yardır. Bu kombinezon da boşaltılmış olduğundan, buramn zaptı· 
dört devletin Balkan bududlarmı karşı· nın stratejik bakımdan hiç bir eherni· 

bklı olarak tecavüzden konımak için ya- yeti yoktur. 

pılmıştır. 
3 - Üçüncüsü, ltalya, Avusturya ve 

Macaristan tarafından teşkil edilen Ro· 
ma protokolu devletleri vardır. Bu üç 
devlet Roma protokolu denilen anlaşma 
ile siyasi meselelerde hiribiriyle istişare 
etmeği ve ikbsadi işlerde de teşriki rne· 
sai eylenıeği teahhüd ebnişlerdir. 

4 - Nihayet hiç bir tarafa bağlı ol~ 
mıyan fakat revizyonist olduğu için bu 
siyase;e taraftar olan devlelerle birlikte 

yürümek istiyen Bulgaristan vardrr. 
Bu döt·t zümre devletten birincisi ve 

ikincisi, revizyon aleyhtarı olduğu için 
Fransaya meyyal idi. Küçük antantın 
uzuvlarından biri olan Gekoslovakya ile 
Fransa arasında ittifak vardı. Yugoslav• 
ya on senedenberi Fr.ınsanın dostu idi. 
Romanya da Fransaya bağlı bulunuyor-

du. 
Balkan antantına gelince; bu, büyük 

devletlerin nüfuzlarından en ziyade u• 
:takta bulunan bir kombinezon oJınakla 
beraber, uzuvlarından ikisinin. küçük 
antantrn da azası olrnası ve revızyon a· 
leybtarı bulunması dolayısiyle Fransa-

Ya sempatik sayılırdı. . . 
Üçüncü kombinezonun en ehe~yetlı 

llzvu l talya olduğuna göre, bu zuml'e

nin sempatisi hakkında fazla söz söyle-

lt\~ğe lüzuın yoktur. 

l~ıYa. Almanya anlaşmasından son· 
ta v · v • - L }adı 1 ki ay ka-

a2ıyet degışmege uaş · 
da.- evet, Göring ile Musolini arasında 
Yapclan bjr anlaşma neticesinde orta ve 
Şarki Avrupanm nüfuz mıntakalarma 
ayrıldığı bildirilmişti. O zaman doğrulu· 
ğuna pek o kadar ihtimal veriJ.ıniyen bu 
rivayeti hadiseler tcyid etmiştir. lki fa
şist devlet arasındaki itilafın şümul ve 
mahiyeti henüz sarih surette an)aş1Jma
mıştır. Hangi mıntaka hangi devlete ay
rılmıştır. Ve "nüfuz mmtakasma" ayrıl· 
rnak ne deroektiı·? Almanya ve İtalyanın 
kendilerine ayrılan mıntakadaki rolJeri 
ne olacaktır? Bu noktalar henüz iyice 

belli değil. 
Fakat anlaşılan bir şey varsa, Berlin 

ve Roma'nın orta ve cenubi Avrupada 

l l 
. bı'rlikte yürümeleridir. Nüfu2 

eeevaw. _ 

ka Şı.mdive kadar tezahur e~ 
mınta sının J 

den bir neticesi, Avusluryanm v~ Çe· 

k l k Aıroanyaya terkedıJme· 
os ova yanm . 
'd· V dik görüşnıelerıne kadar azn-

sı ır. ene . ti 
cık şüpheli olan Avusturya va:.ı:ıyt: ar• 
bk bütün vuzuhiyle anlaşılınıştır. Bun· 

1t ı a, Çekoslo
dan başka Almanya ve a Y 

• - k _1_ n nüfuzu al· 
vakya'yı tecrıd edere auua .. , 
tına almak istiyorlar. Bu da sar~, clıger 
taraftan 1 tal yanın Yugoslavya ıle yap• 

tığı itilaf, aynı politika taarruzun~ t~
zahüratından olmakla beraber, hıç .. bır 

, ~ b" ltalya nüfu· 
zaman, Yugoslavya oa ır ' 
zu tesisi sayılamaz. ltalyanm ~oman· 
Ya ile de münasebet tesis etmege çalış· 
tığı bildirilmektedir. Belki muvaffak o• 
lur. Ve muvaffak obnaınası için de Ma· 
caristanm ötedenberi ltalya tarafından 
müdafaa edilen iddialarından başka bir 
sebeb yoktur. Malumdur ki Macarista· 
nın, her üç küçük itilaf devletinin top-

rakları üzerinde iddiatarı vardır. ltalya· 
Yugoslavya anlaşmasından sonra ltal
Yanın Yugoslavyaya karşı ırıacar iddi
a1arını eskisi gibi müdafaada devanı et~ 
ıniyeceği aşikardır. Bir Romanya • ltal· 
Ya itilafı da Macaristanın Romanyaya 

karşı iddialannı zafa düşürecek olursa. 
artık Roma protokolunun manası kalır 
ine? Ve şu muhakkaktır ki Küçük antan· 
tı dağıtmak için başfonan bu Almanya 
Ve İtalya taarruzunun şimdi\1e kadar 
varc:Lğc netice Roma protokolunu zayıf· 

Müthiş bir hava hücuma 
Royter Bilbaodan bildiriyor: asile

rin müthiş bir hava hücumu neticesinde 

Guermika şehri alevler içinde yanan 
bir harabe haline gelmiştir. Birkaç yüz 

kişi ölmüş, halk arasında panik olmuş
tur. Yalnız eski Bask parlamentosu ile 
önündeki ağaca bir şey olmamıştır. 

T avassr.ıt meııelesi 
İspanyol dış bakanı B. del Vayo'nun 

Hendeye gelerek iç harbı durdurmak i
çin bir yabancı diplomatla konuştuğu 
saıamankadan bildiriliyorsa da bu ha-

ber tekzib olunmaktadır. 
Eşyaları arandan elçi Morgado yü

zünden Şili ile Valensiya hükümeti a-

rasındaki hadise kapanmıştır. 

A bloka meselesi etrafında 
Grithop adlı ingiliz yolcu vapur.u Ce. , 

belüttarrktan ayrıldıktan sonra ası ge

miler vapuru geri dönmeğe icbar 
etmişlerdir. Bunun iizerine vapur Ce
belüttarıktan bir kruvazör himayesin-

de olarak ayrtlmı§trr. Asiler ayrıca O-

akgror adh bir kömür gemisini araşttr
nuşlardır. Bilbao önünde cereyan eden 
hadiseler dolayıstyle resmi mahfiller 

ingiliz hükümetinin kara sularının sa
hile 6 rnil değil 3 miIJik bir ınesafede 

bulunduğu hakkındaki prensibi muba. 

faza ettiğini bildirmektedirler. 

Göniillüler işi 
Tali askeri eksperler komitesi İsj)t.nya 

da yabancı gönüllüler işini ~onuş:nuş ve 

komitenin bütün azasını gerı çagmna 

keyfiyetini prensip baknnından kabu~ 
etmiştir. Fransız delegesi, !~pan~adakı 

b 
·· "Itu"leri tesbit ıçın bır tek-

ya ancı gonu 
lifte bulunmuştur. 

• b' • mı;ı 
Frankoya karşı yent ır ısy~ : 

. 27 (A A ) - Emın bır 
Valansıya, · · 

kaynaktan alınan, fakat henüz teeyy~~ 
etmiyen bazı haberlere göre, pa..:ar gu-

.. G ta'da mühim hadiseler cereyan 
nu ırna 
etmiştir. Frankoya karşı askeri bir isya.ıı 
ba~lad1ğı sanılmaktadır. 

Grrnata'nın birçok mahallelednde tü· 

fek sesleri işitilmiş, bllndan sonra uçan 

12 tayyare, şehrin bu mahallesini bom

bardıman etmiştir. 

Jatınak o!ınuştur. 

Berlin • Roma mihverinin başladığf 
bu politika taarruzu muvaffak olacak 

ını? Muvaffak olursa, oeticesi ne olacak? 
Bu mesele hakkında henüz kati bir 

şey söylenemez. fakat herhalde ltalya 

ye Almanyanın giriştikleri bu teşebbüsü 
başarmak için gittikçe arlan bir gayret 

sarfedecekleri anlaşılmaktadır. Venedik 

nıülakatıncn neticesinden memnun kalan 

Almanya, dış bakanını Roma.va gönde

riyor. Von Neurath'ın ziyaretinden son· 

ra Musolini'nin Abnanyaya gideceği 
bildirilmektedir. lki faşist diktatörü, ilk 
defa 1933 senesi mayısında Venedikte 

görüşmüşlerdi. Bu mülakat, Avu!'turya· 
nın istiklali etrafındaki fikir ihtilafı dola-

yısiyle, Almanyayı ltalyaya. ya~ş~a-
v 

1 
yerde bilakis iki devleti bırıbırm• 

cag .ı·· t 
den ayırınışb. fakat aradan geçen uor 

sene :zarfmda Avrupada vaziyet o kadar 

.ı ~ • · tır" ki yeni Bitler • MusoliıU 
oegışnuŞ • 
görüşmelerinin daha samimi bir hava 

içinde yapılması beklenebilir. 
A. Ş. ESMER 

Bask hududundaki fransız gümriiğünde, ispanyaya giden ıotomobiller 
kontrol ediliyor 

.-~~-+-~~~~~~ 

Brüksel 
konuşmaları 

dün bitti 
Brüksel, 27 (A.A.) - Eden, bu sa· 

bah saat 10.30 dan 11.15 e kadar dış 
bakam Spaak ile görüııtükten sonra Baş
bakan Van Zeelandı ziyaret etmiştir. 

Saat 12,45 de neşredilen bir tebliğ. 
de ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Dünkü ve bu sabahki görüşmeleri 
esnasında Eden, Van Zeeland ve Spaak 
başhca Avrupa sulhu meseleleriyle bir 

, • A ~ar~ı vrupa emniyet paktının im.zast 
ımkanlarım ve Van Zeeland'a tevdi edi-
le 'f · n vazı e ıle alakalı ekonomik mesele-
leri tetkik etmişlerdir. 

İngiliz - Belçika görüşmeleri, konuş
madan ziyade fikir teatisi mahiyeinde 
görülmektedir.. Samimi bir hava için
de cereyan eden bu görüşmeler, iki 
mem1eket arasmda görüşbirliği olduğu
nun teyidine vesile o]muştur.,, 

Fransız kabinesinin 
yaptığı toplantı 

Paris, 27 (A.A.) - Kabine bu sa
bah cumhur reisinin başkanlığı altında 

t~~lanmış~ır. ?'Ş bakam Delbos d:ş po-
lıtıka vazıyetı ve bilhassa M 1. . uso ını -
Şuşnig Eden - Van Zeeland ko 1•ışma_ 
ları hakkında izahat vermiştir. 

JA.merikada 
Feyezanlar 
Başladı 

Nevyork, 27 (A.A.) - Allegani dağ. 
)arı mıntakasında durmadan yağan yağ_ 
murlar, Pensilvanyada geniş feyezanla. 
r~ sebeb olmuştur. Ohio Virjinia ve Ma
rılandda da feyazanlar başlamıştır. Pit.. 
tsburg ve Çonston şehirlerinde nehir 
kevnarlarındaki mahalleler boşaltılmıştır. 
Eger Ohio nehri suları 1yirmi dö.t saat 
daha yükselmekte devam ederse, vaziyet 
ç~k fe_nalaşacaktır. Pittsburg belediye. 
sı şehır oto mahalleleri halkının başka 
yerlere nakli için şimdiden lazım gelen 
tedbirleri almıştır. Çonston ve Köm
berland şehirlerinde her türlü münaka-
1~ du.:m~şt.~r. Sular Virjiniada Qrenç'de 
hır _kopruyu alıp götürmüştür. Muhtelif 
şehırlerde birkaç kişi, feyazanlara kur
ban gitmiştir. 

Ölenler 12 kişiyi buldu 
Nevyork, 27 (A.A.) _ Fey.ızanlar 

cenub ve şimali Karolinle garbi Virjini
aya da sirayet etmiştir. Şimdiye kadar 
12 kişinin öldüğü tesbit edilmiştir. 

Kanadada Ontarioda London şehri. 
nin altı bin nüfuslu halkı baş.ka yere 
nak~olunmuştur. Zira Erie göJünün şi
malınde de sular yükselmiştir. Tems 

' nehrinin suları 7 metre yükselmiştir. 

B. Blum da parlamentoda istizah 
takrirlerine vereceği cevabı nutkun a

n~ ha~larmı _anl~t~ış ve mali güçlükle· ' 
rı gıdermek ıçın t:linden geleni 

Kırk senedenberi tems nehrinin bu de. 
rece yükseldiği görülmemiştir. 

Roma' da yaprlan 
görüşmeler 

v " kk yapacagını, teva uf .:ıevresinin,, uza.. 
tılması gerektiğini söylemiştir. 

B. O:riol, perşembe günü senato fi
nans komisyonunda hazine vaıiyeti hak. 
kında vereceği malfimattan bahsetm~Ş-

tir. 
Sosyalist grupunun bir toplantısın· 

da iç baıkanı başbakanın istifa edeceği 
haberini yalanlamıştır. 

Başbakan, iç bakanı ve sergi komi
serinin yoptıklan toplantıda Paris ser
gisinin 24 mayısta açılması kararlaştı· 

rrlmıştır. 

Çanakkale harbımn 
yldönümü dolayrsiyle 
Paris Sair Gazetesinin 

bir yazısr 
Paris, 27 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor
"Paris Soir'' gazetesi yazdığı bir ma

kalede Türkiye Büyük Elçisi ~)uad Da· 

vaz'm Çanakkale muharibleriyle meçhul 
asker abidesi önünde yapılar. t.örend.! 
bulunmasını civanmert bir hareket say 
makta, türkün yüksek ve eşsiz yaradılı
şını gösteren bir takım barb menkıbele
ri naklederek demektedir ki: 

''Türkler ve frans,zlar harhın erkek

çe atlatılan bir buhran olduğunu ve bu
nun karşılıklı sevgi ve saygıyı azaltma

ması gerektiğini anlamışlardır." 

Ro~~· 27 (A.A.) - BB. Göring, 
Mus~lmı ve Ciano bilhassa İspanya me
selesı hakkında görüşmüşlerdir. 

B. Musolininin Almanya seyahati 
sonradan bir değişiklik olmadığı takdir
de, eylf.ıl sonunda vuku bulacaktır. Bu 
arada B. Fon Blumberg ve sonra da B. 
Fon Noyrat Rom:ıda beklenmektedir. 

İspanya hakkındaki görüşmelerin 

neticesi belli değildir. Hükümetçilere el
verişli olmakla itham edilen devletlere 
karşı yapı1an hücumlarda bir durgunluk 
görülmektedir. İspanyada ikisi ortası bir 
hal tarzı fikri İtalyada taraftar bulma
makta ise de muhalif de bulmamakta ve 
İtalyanın şimdiki vaziyeti ihtiyatlı bir 
hattı hareket istikametinde seyretmekte

dir. 

Muhtelif ziyaretler 
Övr gazetesi Fon Noyrat'rn Roma-

da, Çekoslovakya hariç tutularak bir 
Tuna anlaşması yapılması meselesi ko
nuşulacağrnı yazmaktadır. 

Kont Ciano ve yanındaki bazr yük 
sek memurlar bugün Tirana hareket e
deceklerdir. Avusturya Cumhur Reisi 
Miklas, B. Şuşnig'le birlikte, 3 mayısta 
macar naibi Horti'yi ziyaret edecektir. 

Macar harb bakanı general Röder, 
resmi ziyarette bulnumak üzere Berli
ne gidecektir. Polonya dış bakanı B. Bek 
evelki akşam Romanya yolculuğundan 

dönmüştür. 

Sovyetlerle dostluğumuz 
TAN'da Ahmet Emin Yalman Moa

kova'da çıkan hvestiya ga:zete.aind 
türk &iyaseti hakkmda brr takun ba: 
yallere ve vehimlere kapdarak yazıl. 

m1§ bir maka1enin arada.ki samimi 
dostluğa aykırr dü,tüğüne i~aret ede
rek, türk - sovyet dostluğunun taşmaz 
ve değİ§mez prensiplere istinad etti
ğini, ve bu hususta hiç bir suitefeb -
hüme mahal bu)unmadrğını söyliye _ 

rek diyor ki: 
"Sovyet a.rkada§larrmızın §U nok • 

tayı açık bir surette anlamalarını is. 
teri~ .ki, Türkiyenin dıf sjyasetinde. 
geçıcı fırsatların, tesadüflerin, mace
raların hiç bir yeri yoktur ve olamaz. 

Bu siyaset, ilk gündenberi sağlam 
prensiplere dayanmı§, bunlardan hiç 
§aşmamıştır. Sovyet dostluğu ana pren 
ııiplerimi:zden biridir. Bu dostluk in~ 
krlabımız)a. beraber doğmu§, büyÜ • 
müştür. Buna aykırı olabilecek hiç 
bir hareket bizden beklenemez. 

.... Dostlar arasında vakit vakii 
a~laşm.a:zlıklar çrkabilir. Mesafe, ba
d~seler.ın günü gününe iyice takibe• 
dılmesıne ve her zaman doğruca an-
la.şdmasma m "d· G ~ anı ır. azeteler sıcağı 
sıcagma yazı yazdıkları için ba.ı:a.11 

yanlrş duygulara ve tefoirlere k.o.p 1 
bilirler. 

1 
a-

Bütün mesele, nasılsa yapılan bir 
yanlışta ısrar edilmemesinden "b . 1 • -

rettır.,, 

Muharrir, Balkan basın bil'li ~· · 
Balkan t?azetelerinden birinde k= 
memleketlerden biri aleyhinde bir 
yazı çıkarsa, münaka§aya meydan 
verilmemesi ve iknaıa çahşılması hu • 
sosunda bir prensip kabul ebnit ol -
duğ~u söyleyen B. Yalman, aynı 

pmeSlple hareket ederek diyor ki: 
"Öyle tahmin ediyoruz ki lzveı .. 

tiya, nasılsa yaptığı yanhşta. ısrar et
miyecektir. Bu yolda yazılara deYam 
edilirse ciddi surette rencide oluru:a. 
Bu yüzden iki dost memleket gazete
lerinde bir münakaşa kapısı açılır 
b b.. .. sa, unun utün mesı.ıliyeti, yok yere mü. 
naka§aya sebeb olan Sovyet gazete• 
lerine aid olacaktır.,, 

Enternasyonal 
ticaret odası rei"i 

ve azalaı-·ı istanbulda 
.İstanbul, 27 (A.A.) _ Enternasyo.. 

nol ticaret odasının şark ve balkan milU 
komiteleri1yle temas etmek üzere Ho13.nda 
hava seyrüsefer şirketinin hususi bir 
ta}l\Yaresiyle seyahat etmekte olan en.. 
ternasyonal ticaret odası reisi Jıolandab 
Dr. Fentenes van Valissingen ile entcr.. 
nasyonal ticaret odası nezdinde alman 
komiseri Dr. Gerhard Riedberg ve in . 
r k · · gı.. ız omıserı mister Owen Jones ve t..nter 
nasyonal ticaret odası genel servisler 
d~.rektörü isviçreli B. Alec Barbey, bu.. 
gun saat 16,30 da Yeşilköy h,ava meyda.. 
nma inmişlerdir. 

Misafirlerimiz ekonomi bakanı B. 
Celal Bayar namma ticaret umum müdü.. 
rü B. Mümtaz, lstabul ticaret odası na.. 
mına reis Mithat Nemli ve enternasyo.
nal ticaret odası Türkiye milli komL 
tesi namına B. Galib Bahtiyar ve B. 
Sadi Karsan iJe matbuat mümessileri ta.. 
rafından karşılanmışlar ve doğruca Pa.. 
rapalas oteline inmişlerdir. 

B. Mithat NemH, bu akşam misa.. 
firter şerefine hususi bir akşam yeme.. 
ği verecektir. 

Heyet reisi Dr. Valissingen, garbi 
Avrupa taşkömürti ve suni ipek trüst. 
leri reisi olduğu gibi Ultreckt ticaret 
odasının da reisidir. 

Açık Teşekkür 
Ani olarak duçar olduğum felci nıs

fı tula~iy~ yüksek hazakat, büyük dik
kat ve ı~ttmam ile kısa bir zaman için
de ted~vı etmek suretiyle nayatmıı kur
tar:n~ga muvaffak olan H::ırbiye Mek .. 
te~ının kıymetli asabiye mütehassısı 
B.~nba~ı ~ay Halit Ulaşa scnsu :ı: tesek-
kurlerımı sunarım. · 

Varidat Mümeyyidigind:;:n 
Mütekaid 

Reşit Yalç .n 

Mesud bir nikah 
Devlet Demiryolları m ı · a ıye ve 

muhasebe dairesi reis muavini Vasıf 
Ülgürün kızı Cudiye ile Şair Feridun 
Fazıl Tülbentçi'nin nikahları cvvei~i 
gün Ankara belediyesi evlenme sn'o
nunda akdedilmiştir. Saadetler djle
riz. 
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Kamutay 
(Başı 1. inci sayfada) 

si hakkındaki ifadelerin heyeti umumi
yesinde Recep Peker'e tariı ve ima ola.. 
rak söylenmiş şeylerin yekunu ile mü
teellirn oldum ve kendi kendimden iğ
rendim. Gazetenin yazdıklarını okuyup 
bitirince şöyle düşündüm; Uzun yıllar 
evvel ben, Türkiye Cumhuriyeti hükü
metinin mesul bir adamı sıfatiyle bir 
mukavele yapmıştım. Hatıramı mümkün 
olduğu kadar eski zamanlara irca ettim. 
Hafızamı zorladım. Bu söylenmiş olan 
teylerin zihnimde bıraktığı izleri pek 
etraflı bir surette bulamadım. Fakat nef
aime olan güvenim ve bu bahsedilen 
tablonun tersim ettiği şahsiyetten ken. 
dimde bir ı:erresinin bulunınadığma 

katt emniyetim, bu ilk andaki ezayı sil
kilnete k.tltetti. Ankaraya döndüm. Mu 
fasHl zabıtları okudum. Bunları oku_ 
duktan sonra ilk defa gazeteleri okur
ken bende hasıl olan hayret ve teessür 
iki misli arttı. Şimdi bu dakikada huzu
runuzda iki ana vazifeyi yapmak üzere 
bulunuyorum. Bunlardan birisi, başh
ta cumhuriyet hayatının kökleşmı~ bir 
ananesi olması lazım gelen mesuliyet 
duygusudur. Her vatandaş bu yurda va
zife görmek üzere her hangi bir mevki 
ve makamı işgal ettiği zaman ömrünün 
sonuna kadar tesiri baki kalacak bir mes. 
uliyetin altında b..ılunur. Fakat insanın 
kendi yaptığı işler hakkında vuku bul
muş olan tarizkar sözlere karşı hassa
siyeti ve müdafaa hakkı kuvveti bu mes
uliyetin derinliği nisbetinde ben de bu
gün huzurunuzda bir kerre bu vazifeyi 
yapacağım. İkincisi de şahsımdan baş
ka olarak devlete aid biltı.assa içinde bu
lunduğumuz rejimin ve rejim hüküme
tinin istikrarı bakımından mühim olan 
bir noktadır. 

Birimizin çalışmasını ötekinin ta· 
mamlaması zihniyetini bu vesile ile bu· 
gün büyük meclis huzurunda tekrarla
mağa fırsat buluyorum. Yüce bir var· 
lık ba~larımızın üzerinde sade mazinin 
karanlıklar na değil istikbalin ufukla
rın da meşalesini tutuyor. Biz bu me· 
şalenin ışığı altında her birimizin hiz
met değeri yeni Türkiyenin kurulması 
gibi bir büyük esere bir kum tanesi ta
ı;;ımak kadar nasiz bir şeydir. Biribiri· 
ne dayamp güvenerek çalışma zinciri
nin viicuda getirdiği büyük eser ve 
büyük yekfın bugünkü devletin yüce 
varlığını teşkil ediyor. Buna göre her 
hangi bir makamda alın. ş olduğumuz 

vazifeyi yapmağa başladığımız zaman, 
bize verilmiş olan vazifenin içinde, 
zımm bir emanet vardır, benden evvel 
çalışmış olan bir arkadaşın şerefinin 

bilhassa korunması vecibesi ... 
Arkadaşlar, her hangi bir makamda 

iş alan bir arkadaşın geçmiş sayılan, 
urun maziye de intikal edecek günle· 
rindeki hizmeti her hangi bir tedkik 
mevzuu olursa o tedkik esnasında hak
binliğin, insafın ve hakikat görürlüguıı 
şemmeleri tesir yapmaLdır. Eğer in
sanlarda böyle bir kanaat ve emniyet 
olmazsa, değil böyle muazzam, müşkül 
ve muaddal bir devlet makinasım ileri 
götürmek, hatta en basit şirketlerin, en 
küçük aile münasebetlerini bile yürüt
mek ananesini tesis etmeğe imkan kal
maz. Çünkü arkadaşlar, bir insan için 
varlıklar üzerinde tek büyük varlık, 

şereftir. Hukuku l..ıeşer beyannamesi bir 
çok masuniyetlerden bahseder. "Can, 
mal, Irz, mesken taarruzdan masundur .. , 
der. Fakat modern beşeriyetin bu pek 
mütearef olan haklarından başka en üs
tün tanıdığı yüksek bir hakkı vardır, 
O da şereftir. Hiç bir mesut vekil ken
disinden sonra gelerek kendisinin hesa
bını tetkik edeceklerin derin insaf ve 
hakseverliğinden emin olmazsa yaptı

ğı işlerde, hesablarda idari büyük me
suliyetlere girip, devletin büyük anlaş· 
malarmda imza koymağa, taahhüdlere 
girmeğe kendisinde cesaret göremez. 
Binaenaleyh payidar bir devlet kur
mak ve bahusus geçmiş asırların çürük 
ve yıkık enkazı üzerinde modern bir 
varlık tesis etmek istiyen bir millet 
için bu kaide daha ziyade önemalır.Es
ki enkazın temizlenmesi yolunda Türki~ 

ye devletinin ileriye gidiş hızını arıza· 
lara uğratmamak için arzettiğim şeref 
emniyeti esasına herkesin sadık kalma· 
sı birinci vazifedir. 

Bu sözleri niçin söylüyorum, arka
daslar ben bu meselede, o zamanki hü
ki.imet içinde mevzuu bahis olan işte 
mesul tek adamım. Yusuf Kemal arka· 
d--ım. bilmiyorum bugün lıuz urlariyle 
m . ref oluyormuyum. Bu meselenin 

ULUS 28 - 4 - 1937 

toplantısında yapılan müzakereler 
birinci müzakeresi cereyan ederken 
kendisi bir müşavir hüviyetiyle alaka· 
dar bulunduğu halde titizlenmiştir. 

Meclisin bu kürsüsüne çıkıp namus me
selesini mevzuu bahis etmeğe mecbur ol
muştur. Bir mü~avir alakasiyle bir ar
kadaşım bu hassasiyeti yanında bu me
selenin mesulü bulunan benim de makul 
bir çizginin üstüne geçmemekle beraber 
hassasiyetimi göstermekliğim ve haki
kati müdafaa borcumu yerine getirmek· 
liğim lazımdır. 

Bugünkü izahat 
Şimdi şurasını arzedeyim ki bugün

kü maruzatım Ali Çetinkaya arkadaşı• 
mızın verdikleri izahat içersinde yalnız 
benim şahsıma ve 929"mukavelesine ta· 
alluk eden noktalara aid olacaktır. Bu 
izahatla 929 mukavelesi eserinin benim 
kanaatimle ve sizlere de 1filıik olacağın:t 
emin olduğum bir müşterek kanaatla, 
tam, doğru hakikatlere uyğun, zamanın 
şeraitine uygun, devletin ihtiyaçlarına 
uygun olduğu anlaşılacaktır. Ben bu 
kanaatimi zize şimdi delilleriyle arze
deceğim ve bana düşen vazifeyi bu su. 
retle yapmış olacağım. Bu arada bir 
noktayı arzedeyim ki, tenkit etmek ka· 
dar tenkit edilmek de yaptığı işlerde 

nefsine itimad eden, güddüğü yolun 
üstün, iyi, ileri olduğuna inanan adam· 
lar için bir zevki mahsustur. Ben bil
hassa şahsan huzurunuzda övünmenin 
büyük adap noksanı telakkisinde en 
çok musır olan arkadaşlarınızdan biri 
olduğum halde söyliyeceğim sözlerde 
böyle bir şemme olursa bunu bir hak
kı müdafaa vaziyetinde olan bir ada
mın sözlerinde tabii bulursunuz zanne

derim. 

Ben tenkit etmeyi de severim. Haya
tımda l..ıana düşen 'Vazifelerimin beni 
tenkitle vazifedar kııclığı sahnelerini 
zevkle arıyan bir adamım. Tenkit edil
meyi de sureti mahsu.;;ada severim. Uzu11 

zamandanberi arkadaşlık ettiğim sizler 
benim bu vasfımın elbette farkına var
mışsımzclır. Ben büyük meclisinize bir 
eser olarak ne getirmişsem, onun en iyi 
çıkmasının hepimizin fikir, mütalea ve 
yardım iştirakiyle olacağı hakkında bes
lediğim sabit kanaatla arkadaşlarımdan 
bu işle alakadar olacagmı tahmin ettik
lerimin tenkidini ve emeklerini istemiş · 

imdir. Bunu benim bugün muha~abım 

olan arkadaşlarım kendi müşahedeleriy
le teyid ederler. Binaenaleyh arkadaşı
mın beni tenkit etmesinden teessür 
duymu§ değilim. Mevzuu bahsolan me
selelerin yekCınunda, hakbinlikten ve 929 
mukavelenamesinin hakiki mahiyetini 
kavramaktan uzak olan bir zihniyetten 
müteezziyim. Yoksa hepiniz, Ali Çetirı 

Kaya da böyledir ve hepimiz de böyle
yiz. Yaptığımız işlerin muhasebesini Ö· 

lünceye kadar vermeğe Atatürk rejimi· 
nin yüksek, şeref ve namus borcu ola
rak söz vermiş insanlarryrz. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Yani şunu demek iEtiyorum ki şu ve
ya bu gibi hareketlerimizden herhangi 
birisinin incelenmesinden çıkacak mah
zuru örtbas edecek bir yaran zihniyeti
nin bu cumhuriyet rejiminde kökleşme· 
sinin düşmanlarıyız. (\Haşlar). 

929 mukavelesi 
Şimdi arkadaşlar, n9 mukavelena 

mesinin dokunulan noktalarım :;arlh ve 
hakiki simasiyle huzurunuza açacağım. 
Yalnız ondan evel bir vazifem var: bC;
nimle mcsuliyet arka:.laşhğı yapan zat
ların isimlerini de, sayın Çetin Kaya bu 
kürsüde mevzuu bah:;etti. Benden ik: 
yıl evel bir mukavele layihası yapıp mec
lise arzetmiş olan bugünkü Peşte elçi
miz Behiç Erkin ben:len evel Nafıa 

Vekaleti postunu işgal ediyordu. Gerçi 
onun iki yıl evel yaptığı mukaveleyi, ikı 
yd sonra ben biraz daha düzelterek, bi
raz daha iyileştirerek meclise arzettim. 
Benden iki veya beş yıl sonra herhangi 
bir arkadaş değişmiş olan şeraıtin tes:ri 
altında belki daha iyi neticeler istihsa1 

etmiş olurdu. Bugün aramızda bulunmı
yan ve fakat bir gün bu devletin mesul 
bir vekili olarak bu postu işgal etmi~ 
olan bir arkadaşımı.zen günün şerait v~ 
imkanlarına göre yapmış olduğu layiha 
bakımından muahaze edilmesini ben 
haklı bulmam. Kendi burada bulunma:lr
ğı ve bu vazifeden çekilmiş bir arkadaş 
olduğu için bu noktayı böylece tavzih 
etmeyi bir vazıfe bilirim. Bilhassa Tür
kiyede clemiryolculuk hayatının ilcrle
mes;, iyile~mesi ve m::ıdern lıir vaziy ete 
girmes.inci.: çoı. emeği geçmiş olan Be-

hiç Erkin'in emeğini bu münasebetle 
burada kaydetmek borcu altındayım. 

Sonra benimle çalı~nuş olan Burha
nettin isminde bir müsteşar da şöyle 

yapmış, böyle yapmış, deniliyor. Evet 
böyle bir müsteşarım vardı. 60 • 70 yaş 
arasında ihtiyar bir zattı. Nereden ge
lip bu vazifeye girdiğini bilmiyorum. 
Fakat benim vazife aldığım zaman bu 
zat müsteşar sıfatiyle elinden geldiği 

kadar çalışıyordu ve bu mukavele çık· 

tığı zaman, da, zannederim, kendisi 
müsteşar bulunuyordu. İhtiyarlığmdan 
dolayı vazifeden çekildi, yerine başka 

bir arkadaş geldi Binaenaleyh benimle 
beraber mesuliyeti bana aid olarak çah
şan, bana yardım eden, bugün ölmüş bu
lunan eski emekli bir türk memuru ar~ 
kadaşnnın da hizmetlerini burada kay
dederim. Mühendis Muhtar ve Nazif. 
Bunlar da bana yardım ettiler. Aynı za
manda şimdi arzettiğim bütün bu sima
larla beraber, Yusuf Kemal Tengirşeng 
in müessir yardımını ~ördüm. Bugünkü 
maruzatım arasında Raşa bahsinde sıra· 
sı geldiği zaman aynca bundan bahse· 

deceğim. 

Mukavele niçin yapıldı? 
Şimdi arkadaşlar, biz bu mukaveleyi 

niçin yaptık Devlet Lozan ahitnamesi
nin hususi bir kısmı mucibince burada, 
Türkiyedeki imtiyazlı şirketlerle harb 
sonunun doğurduğu yeni ekonomik va
ziyetin icabatma uygun bir surette re · 
adaptation yapmak ödevi altında idi. 

1923 de Lozan sulhu ve onun bağ
lıları imza olundu. Sayın Behiç Erkin 
arkadaşımız Lozandan dört yd sonra 
mukavelesini getirmişti. Ben de sulh
tan 6 yıl geçmiş olduğu halde çıkardım. 
Dediğim gibi biz burada readaptation 
yapmak borcu altinda idi. Gecikemez_ 
dik. Kullandıkları tahrik kelimesinden 
bunu bizzat deşip getirmem gibi bir ha
fif koku çıkardığım tadilleri arasındaki 
bu vaziyeti tenvir' etmek için bu noktay. 
böyle kısaca kaydetmek isterim. 

Mukavele nedir? 9:.!9 mukavelesinin 
ne olduğunu arzetmedcn evel - hadnaşi

naslık saymamanızı rica ederım - alelit
lak mukavelelerin ne demek olduğunu 
kısaca arzedeyim; çünkü arkadaşlar ba
zı bedahctler vardır ki onları herkeı:ı 

bilmekle beraber, bir hakkın müdafaas: 
zaruretiyle bunların t('krarlanması in
san için bir vazife oluyor. Alelitlak mu· 
k;:ıvclelerin, muahedelerin - yalnız bazı 

harblar sonunda gali!.> devletler:n sün· 
güsü altında imza elılenler müstesna 
c-lmaz üzere - bütün anlaşmaların, and
laşmalarm müşterek bir psikolojisi var· 
dır ve her anlaşma ve andlaşma da ta
rafeyn vardır. Ve bu tarafeynin karşılık· 
lı menfaatleri mevzu:ı bahistir. !ki ta
raftan yalnız birinin ~ısab ve hesabına 
u~·gun bir mukavele akdi mevzuu bahso
lamaz. Binaenaleyh ye.-yüzünde her kim 
bir mukavele yaptım da yalnız kendime 
fayda temin ettim, bunda karşı tarafın 
faydası yoktur derse mantıki inaruş1a 
buna kapılmağa imkan yoktur. İki tara
fın da müşterek men!aati temin edilme
dikçe mukavele denilen hadisei huku

kiye vaki olamaz. 
Her mukavele gibi 929 mukavelesin-

de de bittabi devletin menfaati kadar 
şirketin de fay1aları vardır. N etekinı 
Ali Çetinkaya'nın şimdi huzurunuzda 
ikinci müzakeresi mevnıu bahsolaıı h:ıt· 
tın satın alınması için yapmış olduğu 

mukavelede de elbette her iki tarafın 
faydalan mevzuu b:ıhistir. Encümen 
m~ıbata muhaıriri Raif (Karndeniz) 
arkada~ımızın bu psikolojiye tema:> ede
rek r;eçen mıizakere münascbctiyie Öı\ 
söz olarak söylediği birkaç cümle bu ha
kikati açık bir surette ortaya koyar. Di
yor ki: "- Bu muka,-eıe bir kül olarak 
gözden geçirildi. Nih«.vet öte tıırafın d t 

alclığı, beri tarafın da aldığı ve verdigi 
var. Ama topyekun hu devletin eline 
geçmesi lazım gelen b,r müessese satın 
alınmıştır. Biz de bu•lll ta::;l.Tib ettik.'' 

Gayet tabiidir ve y~rindediı. Yapılaıı 

mul.a veleni.n kayıtlan üzerindf hakika · 
ti görme duygunuzu uyandırmak için 
burasını söyliyorum. Benim yaptığım 

mukavele de elbette benim sayacağım 

faydaların y::mında ta:ıii onların da fay
daları olacaktır. Bu ~ayet tabiidir. 

Her mukavelenin piskolojik ikinci 
bir e:;as1 ve ruhi bir şartı daha vardır. 
Bilhassa lıu şart iç·nae bulunduğumuz 
devirde en müe:;sir o·::n şarttır. Her mu
kavele içinde yaşanılan günün ekor:.omik 
politik, ve hat:ra gelen ge!miyen daha 

bir çok şartların tesiri altmda yapılır. 
Günler geçer bu şartların bir parçası de
ğişir. Öteki parçasını büsbütün başka bir 
sima alır. Aradan sekiz yıl geçtikten 
sonra her hangi bir mukavele, bugünün 
şartlarına, hesab ve görüşüne göre tah
lil ve tetkik edilince insan hakikaten 
farkında olmadan insafsızlığa düşebi.. 

lir. Bunları arzetmek üzere bulundu
ğum mukavelenin karakterleri üzerinde 
sizlerde hasil olan fena tesiri peşinen 
iyiye tahvil etmek ve tesir yapmak için 
söylemiyorum. Maruzatım vaki olduğu 
vakit takdir buyuracaksınız. Şerait de
ğişmesinin yapdmış işler üzerindeki te. 
siri bakımından bir kaç misal vereyim. 
Biz bu 29 mukavelesini yaptığımız va
kit ona ekli olarak yüce huzurunuza bir 
de şirketin mektubunu sunmuştuk. Bu 
mektubla biz şirketten Edirne demiryo. 
lunun Yunanistan hududu içinden geç
mekten kurtaracak ve kendi arazimizden 
geçecek ayrı •bir hat yapması vadini aL 
mıştxk. Bununla beraber tabiidir ki bu 
hattın inşası bilahare aramızda yapxla. 
cak, teknik ve mali anlaşmaya muallak 
bulunuyordu. Bunun için düşünmüş

tük? Bugünkü sityasi vaziyete göre ha
tırınızdan böyle bir şey geçebilir mi? 
Çünkü o zaman hattın Yunanistan içe
risinden geçen kısmında vatandaşların 
her bakımdan şikayetleri 'devam ediyor. 
du. Bugün siy.asi vaziyet o kadar değiş. 
miştir ki o hududun içerisinde türk meh
uslan biletsiz ve parasız seyahat edi

yorlar. Dünya nasıl değişiyor .. 
Biz bu mukaveleyi yaptığımız sıralar

da Adanada bütün şeraiti hukukiyesi ta
mam olarak demiryolu hattını satın al. 
mıştık. Mal bizimdi. Bizim olan malI 
işgal etmek için devlet büyük enerji 
sarfına mecbur oldu. Nihayet bir harb 
ilan· mevzuubahis olacak kadar mesele 
büyüdü. Bundan sonra, yıllar geçtik
ten sonra Cumhuriyet hükümetinin kuv~ 
vet ve enerjisi, dün.yaca hürmetle ta. 
mnmış olan yüce mevcudiyeti karşısm
da devletin malı olan bir yerin yine dev
let tarafından elde edilmesi artık siya. 
si bir mesele teşkil eder mi? 

Bugün kömür havzasını satın ahyo
ruz. O zaman böyle bir meseleyi hatı
ra getirmek bile müşkil oluyordu. Mu
azzam bir mesele olan diiıyunu umumiye 
meselesi de bu bakımdan istifadeli bir 
mevzudur. Bu da bir çok safahat geçir
di. Bütün bu değişimleri aynı hükümet 
yaptı. Hep zaman ve şeraitin de. 
ğişmesi tesiri ile belki bunun gL 
bi 927 ve 929 readaptation lay i
haları arasında da farklar var. Düyunu 
umumiye için hükümet başka bir mu_ 
kavele yaptı. Günün icablarma baka. 
rak eski yaptığını kendi beğenmedi. 

Kendi şartlarını bir daha değiştirdi. Ni
hayet en son olarak taksitlerin yarısı
nı da memleket mahsulü ile ödemeği ka
bul ettirdi. Aynı hükümet aıynı mesele 
için yarın belki her hangi bir başka ka
rar almıyacak mıdır? Bu misal de şera. 
itin son yıllar içerisinde ne kadar çok 
ve süratle değiştiğini gösterir. Her mu
kavelenin diğer müşterek bir vasfı da 
bütün mukavelenin baştan aşağı mad~e
lerinin birden nazarı dikkate alınması 
lüzumudur. Çünkü bir mukavele bütün 
hükümleriyle baştan aşağı bir kül teş
kil eder. İnsan bir mukavelenin her han
gi bir maddesini ayrı alarak bir hü
küm yürütmek mevkiinde kalırsa da_ 

ima yan.lmağa mahkum olur. 
Bunun gibi bir mukavelenin mad

desini okuyup, bakınız neler almışız, 

diye övünmek, yahud neler vermişiz diye 
teessür duymak, doğru değildir. Her mad 
de diğer maddelerle beraber bir kıymet 

ifade eder. 
Anlaşmaların bu pisikolojik karak

teri üzerinde muayyen bir hakkı anlat
mağa mecbur olduğum için sizi biraz 
yorduktan sonra 929 mukavelesi üzerin
de Çetinkaya'nm söylemiş olduğu ta
riz noktalarını aydınlatmağa ge~ece

ğim: 

intizar hesabı 
Önce intizar hesabı ... Bu intizar 

hesabı nedir? Arkadaşım benden evvel
ki izahatında liıtfetmiş, anlatmış şim.. 

di ben de doğrusunu anlatacağım. 
İntizar hesabı: Türkiye, sahibi bu

lunduğu şark demiryollarmı işletici 

bir şirket olan müesseseye harb sonu 
olarak aynı işletmeye devam etme ha
linde bırakıl yor. Hattın boyu 356 ki
lometredir. Kilometre tulü üzerine 12 
bin altın franklık bir işletme masrafı 
kabul ediliyor. Bu para yekfınu ile işle
tilecek olan hattın boyu 12 bin frankla 

darbedilince müsavi ~u kadar frank e .. 
decek. Kazandan paradan bu yekun çı~ 
tıktfan sonra elde .kalacak olan mikdaı: 
yüzde 25 ve 75 olarak hükümet ve şir .. 
ket arasında taksim olunacak. Bunu bu, 
rada bırakarak başka tarafı anlatayım: 
Sonra fikirleri birbirine bağlıyayım ı 

Şirketin kilometre başına 12 bin frank .. 
lık alacağı para işletme masrafı karşı
lığıdır. Bir de malzemenin mütemadi 

surette yenilenmesi, Alpullu - Kırklar

eli hattının tesis masrafının senelik mü. 
rettebatı ondan sonra da nizamnamede 
yazılı olan sermayenin faizi ve frejene .. 
ro bu dört kalemin baliği olan yekfınu. 
da aıynca şirkete ödemek lazımdı. Be. 
nim zamanımdaki bürolarımız tarafm
dan şirket mümessilleriyle başbaşa uğ .. 
raşılarak tıpkı Ali Çetikaya arkada
şımın anlattıkları gibi onlar isterler 
biz vermeyiz, biz isteriz onlar vermez 
bu suretle yapılan mücadelelerden son
ra nihayet ortaya bir takım rakamlar 
çıkıyor. Ve bu rakamlar cemediliyor. 
Bu dört kalemin yekunu 1.227 .152 franll 
ediyor. Bu rakamın bu kadar kesirli ol
ması, 150 nin yanında 2 frangı bile ih .. 
tiva edecek derecede kesirli oluşu gös
teriyor. ki, bu yekunu bulmak için iki 
taraf kafa kafaya vuruşarak çalışmış .. 
tardır. Şurada bir noktayı dahi arzede
yim ki, bendeniz bütün bu maruzatımı 
bakanlıkta mevcud dosyalarda hiç bir 
tetkikat yaparak arzetmiyorum. Ankara 
ıya geldikten sonra mecliste bulduğum 
vesikaların ve mukavelelerin tetkikiyle 
arzediyorum. Binaenaleyh, bu rakamla .. 
rın küsuratı hakkında malltmat verecek 
vaziyette değilim. Zaten buna lüzurn 
da yoktur. 

Arzettiğim yekunu bulunca şirket 
diyor ki, kilometre başına hesab edılen 
işletme masrafından başka olarak bana 
bıraktığınız yüzde 75 le diğer dört mas. 
raf için benim hakkım olduğunu teslim 
ettiğiniz bir milyon şu kadar frank te .. 
min edilmezse ne olacak? edilmiyor mu 
diyoruz. cevab veriyorlar. Şirketin bu
günkü işlemesine göre bu temin edilir, 
fakat önümüzde uzun bir zaman var 
_929 dan 1958 e kadar 29 senelik bir müd.ı 
det bu müddet içinde dünya o kadar 
değişir ki bu yüzde bu yekunu ödeyemi• 
ye bilir. 

Bu vaziyette ne yapacaksın? Nego .. 
s~yasyon yapıyoruz, biz söyliyoruz, bi .. 
zim yüzde 25 imiz var açığmız olursa 
ondan öderiz. Ama ondan evel bir ı;ey 
vardır. Tarifelere de zam edebiliriz. Bu 
hususta Ali Çetinkaya zaptm bu nokta· 
sım aynen aklımda tutuyorum. Demiş· 
tir ki: "şirket,. mukavelenin içindek~ 
şartlar mucibince istedikleri tarifelere. 
zam yapacak. Hayır Ş;irket nasıl isted:ğı 
gibi tarifeye zam yapar? Türkiye ço
bansız sürü müdür? Bundan bu kadar 
sene evel Baron Hirş maskarahklart• 
nın vücuda getirdiği tesirlere benzer 
meseleler, işleri bugün tasavvur etmeğe 
imkan yoktur. Arkadaşlar, şirket Çe
tinkayanm dediği gibi 929 mukavelesi .. 
ne dayanarak hiç bir zaman karşılık bul· 
mak için kendi kendine tarifeye zam yaF 
mak hakkına malik değildir. Kazancı .. 
nın kilometre karşılığı yekunundan ar· 
tanla bir milyon küsur frank dolmazsa 
şirket ancak devletin muvafakatiyle 

d ldurı· tarifelere zam yapacak ve bunu o 
caktır. Mukavele budur. Devletin mU• 

vafakatiyle diyoruz. Şüphesiz devlft
namına vekil ya ben ya Çeinkaya veya 
her hangi bir şahıs olacalnr. Hesab ya: 
pıyorsunuz. Hakikaten görülüyor ~ı, 

k k ıS• 
doldurmıyor. Buna elbette arşııı l 
ter. Bunu geç .. Böyle konuşma olur ın.~ 

k • tabıı devletin tarifeye zam muvafa tı .. 
olarak h,attm ve halkın tahammülü goı.e 
alınarak ya vaki olur ya olmaz. oıabl• 
lir ki günün şeraiti tarifelere zarnıt1~ 

d
. r J,tı, 

imkan vermezse o vakit devlet ıyo 1 •• 

. pc"'' benim yüzde 25 ım var, yeterse ıet 
. d. m De" yetmezse ben garantı e ıyoru · 

0
• 

w • d k Bu ~rıktar 
açıgmızı temın e ece · "''S a• 

. . h b a altJ1 tursa toplanıp ıntızar esa ın 

cak. ~a 
·ı l .. k b"r noktılı 

Şimdi burada psır~c OJl ı ı;a· 
. . 1 rn ınu gelıyorum. Çetınkaya crkac aşı ·ıah 

·· ··den 1 
velenin bu noktasını bu kursu ı<n• 

. ı k. . t b 1929 rnu ederken dıyor ar ı, ış e u ııe· 
. .b. ilk ler isktrne velesı mucı ınce sene - bO. 

. . . . d2n c;onra 
ticesi nasılsa ıyı gıtmış, on · - . za· 

1. · ksfünı~· 
zu1r.ıus. Yanı hattın ge ırı e 

1 
ıllıı· 

~ · ~ uka'Ve e 
man geçtıkçe yaptıgımız ın "sur rıı· 
cibince, arzettiğim lıir milyon .~u et ol· 

· edııern kam normal yoldan t.::Jıın u)'or· 
muş. Bu farkı intizar hesabnıa ko)' 

( Sonu S. inci sayf:ıda ) 
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r.~anl.t bu c1eiiflldilderia obıbileceli :~ = .umf- ftldll olank imsam •wlirler. Fakat o .urıden bqiine ~- baklan .. ı.,..- .... •t-ea imin lala tildl pr\in&lerin temisl...,.. lil· 
gibi~. d o vakit :eqveldl ıene twt dar ceçea zamanda batır.larma ıelmif • ,......r. '9m ip. ..... ,.... • .,.,.. ıllai iguitiwh m1ardaD llir cfbel acı: 

KencJBertnden .oranm el.met~- ;:..:·idi. Nafıa ftkili Beldç. Brkin, tir zannederim. Samı ıeldiii .zaman ..-..~o•• ı Z.IM•ıwe, a.y. oı.. ba ..._ abpn ....._ 9llılrıı•• im· 
....,.. tatifelealncle tlC ~ o - ftldli AWIMik Jtenda. O n• bu aflıaya temu buyunwılar· Şunu da neı.ilel hak thD'n•a 7ollım .,. pro. W. olur ...,_, "1 halde Rap iciaı 
...... atled ,....;)a • ....- at- lı!ali}'e blfıM IS.000 llkebil· ar.edeyim ki, o ıUnden bupne kadar leri ftldlr. NillllJet, t•,,w aWea • '• .__ lrordulUm UIUl ~ _..;ı.. mulrr ol •k kit bis ~tre _. ... ıeçtiktıen Yuauf Kemalin pbsi1le. hiç ıarüpıe· we ... ıa,mca ...._ «lw•ı• • Çetin· , ~ • ~-- a. ı: ,. ... ...._ ark•deım di· Jlli1Ü• ~ iki 1.ı.. ı•- -. .. t. dim. Bir konumna mevsuubahl olduiu kaya .U,cıds lıi fklıılt ed ıılrın .... ...._,, .-lı • • ıeliaoe. bumda ':'• .,_.. - ,,-,- Jı::ilWWtl'e ........ - a _. u_. -r-- ım Bap\ •ın da adi ıepdftir ,...ı.r lıi, ı.. ilk ,,....- ııoma bat· - ıatllıeblldlıa. Sili ıı..stoot - ....,.. da lııoadiaiDla oerlıeotçe flkrb>I .....,_ - .._ - ...._. ilk.,;;_• - ı;ı;; 
tm geBri 1>oruJmağa b."lflayınca .ve borç daha fnDk •r. Bisim ,_.... tahvil aö!lemek nziyetini boamUf olmamak Jokmr• clediltr. TlıllU •' ' ..... •· -.. U.. Wr P'ır'•an ...... 
to:>la"a toplana milyonu ~ 929 - l41.!00 - ı. lılr ..- iri. lsu>-· Y-f Ke-1 arlıadpDla ... d .............. ı.ıı,ıo 'os ı . AH ç.. .._.1 • lıilrlk • .,.! . ..-.ını 1na -lyet tızerine - al· --:, .- .., _ - lıonUf*uk •• wd -- lmldık? tlalıapp- - --- - - ~...., -:: 
,_ haldanr derpif etns4tia'· nam. ~· 

1 
_.., edin. Yekiau Beo hatınmı aöyliyeyim. Bu bat Tür- • ..., 'ıl=. Keadi U.W.. .....sa ._ ewl 0 - beaam arz . • 

..-bir -· O -- geçen --7 eder Yapdııııf ııa,.. ldyecleld bapa ....ııı (antrpriderhıe) ı..Jdut- lıir lraç-.,_-- ...- - pnllal ::::::::: 
. . inde oaua bir eamiyetaip9pl .ar- l.l..- ar:'ana~ ldiçiik bir benzeaıu. Euaen bu bat devletiıa moı1ı 1ıu W .. H fikrimi tanibe medar olar t-._ -- ....... .. · ::. ı- .ı;tbtiıPA çeJı«dm. ~ lo lılr :=.. ıç;. lıa ...-, IÖ)°" idL ~lr~ .buracla ...ıe bir ı,ı.- un· -~ lıir ı.- ,.. ....... ..,,,.,.:,,_ ...... ollıı 

1 
· b' --nele diyor ki. pr- ,.._ • • - Pk ı..ı. b?tlıa •uru ıdL Bnwacnaleyb ba*" - olımlr Benım 929 mplındealyle ppeıtım ollıı tııri?leri ='=' ...._ ,..,-, enamenın ır ı..-·b- ledım Bapnm a&r•- .._ L..ı... ı..ı...- lan ;.1-d bi · · Al U Y-.lıı.·· ha _. ..- aptı ..._ 

ket her sene klnunusaaide bütan ~ • ·yece&bD. Zateıa onlar mev.zuuuıuq delildi. Mevzuuuu.. o .,_. en ~w ~ u - ~o~ t- a..ta •iı okuıcl•la•. KeadiltriDe m&• 
1anm b da ta il intizar betab- ...ıc1eıere 'pçmıd" fCY• olsa olsa ifletme hakkının satına- tı takaaı idı. Batmlf, balledilmit bir yol· ruuta bal medeıa el u 

ve u ara • ,._ . ..... delil ır. 1 "d" • ıı..· •• ev ....... n c1a .•••• L L LaJ.....,, i~! F'•'-t .. •• • ........... 
la ll6k eden tablo ve vazıyeucn ınmuı ı ı. Bu bır. aıncıaı --s:-ı ..- verecea ---'t 11Wo w ftkilim adati le benden IOl1ICaldarı • ıı:..,-: pdrlp ....--.ır• _... . . '!:;;....... ne demek ol~iu hakkında ~ -: firbt ~etinlıayum. ~ oıuı da - notta olup .::....... ...ı- • ...,: 
tabiatiyle auedileitW· Buaada be•.•- ~:mftsakerede bu ldinüde JQmat arzettim) 1872 din be~5~ub ~ ~etir;1' ~ demit ! : bunu da lisde balll olmuf bir ukde vw bu hu· 
kal.ette iken sen vekiktte iken vazı~e· k mühim bir ;.yet ahm! olaa ke· vele yaptıiım 1929 aka .ar y-:ı w• ~ene 11terım.kad u l g:sarabin 1' yor muau- ..ıa zatı IJini.ze cevab ftl"lllek birine& 
ti•mevzuu babiı degıldir. BıirolardaHın- ~.. dit Ben evvel& deaıin alelumum samaA n bu bati - tabii ıahıplerl eglfld}'Oe:: nus a.arı· Ç '-~· a div ı..~•K d" • i borcumdur'' dedim. Kendileri lüswn 
tizamla 1 mak vaz11etı vardır. er ııne . . tl un ıibi ra· vuaturya o uyor, fransız o u1or, .. ı e"""-Y ıor &1, ~n-•mız ediler Baaclmı ll08l'A 

ça 1§ etiri goster. anı...-ıar bahsinde yap C. Jete ıcçiyor. En son yalım ifletme zorladık. doayaları karııtudılr. aradık pır. ' va.n,etin Ka 
sene 'irket besablarını g p _. ua ne demek olduiun• azah edece- hakk • .._ .__, ş· d" bura e nihayet anlad k ki b" de takas 1 mutat• ela ar.ımekte oldagam mahi· 

v b d B'naenaleyh dll:'net pn maınaouı ri ı aon praete ıuuıyor. un ı - v ı az n o - _.:.ı lmllıla ttim. ~-me:u• ur..:. ...... a• .örii)ir gö· ğim. Haknafinaslık sayld v anla- da yurda yeni gelerek bir it yapan ec· mut ,eyleri de tekrar iatiyodar. Reel- '---:"~ ..... , .. : ..1-:- _,_;.,. 

-.rhme iı)eme _r • _..... v ... ıuım ae o ugunu ... . . lan ele ı. ~...,... ucuuu lll'lll g___,-en .. boaabafa ,dalıla borÇ top- c.a cuıı;rım. _,--- . . bakanı- nebı bır 91rket için mevzuubahs o tti-., 116 lemek . ,.... A bir 
riilma ilk . . pmek b~ çse makta benilllle b~ •Y~ .. fark müddetli ve imtiyaz 80nuna kadar taz- Evet iaterleı, ai.zden takas olmut 

1 --~ . 1" mn.zu luımadan tcdbiı" ala4iifu - tcdbiri - .......ıa .-mb?rlyle = dev mlnath ı.u,;s bir - meoele?ini bu .. yleri ele i?terler. Buon lfirt'iıı .. ,.. 1"~~ Benim llııtbPkanla 
olurdu. B~pn c:acımu: beli daha &ı- anla· Rap~? aa.a ke "z_. vaziyette dii9ünmeie imkln var mı? rihe bugünden itibareıa defnedilen prk bil..,._.- aot olarak dosyada mey. 
• zaman '';° 71 ~ aıiydi? let .ar1'1• ipri?lıld• ba?Usl .:;.. 929 mııkaYCIWnden _.,. firbı;n 29 demiryollaruun ııoyucu .. -lirllcll -· ~ ç.tlalıaya ..,_, Jlatl-lqı· 
ce başım an de e e otm ba borç Jer fikrinden dopuft'U'• Bı b sene zamanı atnu,. JOSsik rqa teldi phsiyetinde bu, bir aaanedir. Soypn- ma kendi lnasarlarmda balundupmu "Aley-...:1:.:::. ....._, .. - nebl.....,..ı. lılr clov~ .arlıtı ~ .::: düfıinllnek bu mllddetla lbeHll llçte culuk ?ll?lleııl O -,. 1ıarfmıua ~ :--~ 

0 

~ ~ 
!':'..:!':. ,_ - .... .u :-ı Hl• :.T ,!:.!:.';-ımes1 ;ç;• IJdp; Y<y• 171""' ı.a.ıar bir _...da... ceup --".' -. ·~. ball•ôa•, : ..=t::....-::= = 1:: _.,_. ... ıı• Al'elitl• rumak rllmi lan imtiyaz müddeti p hakkımız olmadıtını yazmak lh:m irfanmua, o günkil vuıyetinıze bakar 
ce •I- pııı lılr - J'lillk=I'*· ~:. a! 0, 

01
........,.... ,.. plecekri. Yonl 929 dan 49 a, bu olmaz· ve ıetinn;t oldutu kırk tilrlil oyunlu ....-... ~'. .,_n kaydı ~ımmlk· 

ı~,-ı~~Çetinkava soyUyorlar. Bu as· ıç~ihtide dadı/şu halde yurdumu sa 1945 e kadar Türkiye tirketten i,tet- teklif içinden vuiyetinize ıöre olanı mm kendiaini rahatla. eder~ O •· 
ü .,_.u ı mın yacın · • h kkı al B n1a kal k d' . . bakk . . ib" .. man bu meseleyi heyeti vekilede encll· 
la doğru değild;r. . n de"il •• ber bıınlİ bôr ecnebi antrpdzi, gerek me a m • ....,-.._ unu • oeçer ve en ı?lllln ı unıt g ı yu· mende lıonllf'1""luk-~ •k 

Arka:laşlar, 10: 15 milyo sine!. demiryolu yapmak pl'ek~ ._. e. .. w ,_.. ••' • 7 •• •lrle-
15 bin ttramn bile yfi1demne edilin- ire tesis etmek için, 'bnallll ... k iW .., •• r ._. M rtdl lılr p-

oktur· Çunkü bö1le ~blll e .sere bir it yapma vuiyetlnm olanca ce lli,ant lsla wldt baJehlWim. S. fm 
ee biZ devirlerde o1duğU gibi ~ birinci it olarak der ki.: "Bunu bbden ..._ iltifade .:ip lm•ılileriııae amrmat· 
Y~ıa. Oau, içerisi eski güveli bır hangi tarihe kadar satın a1mıyac:abı• ta 1ııul.-cap .eyledi& Koluma lir· 
hbcn sarı 1apraklan araa...na clcfııede· ' çunkii ben buraya kir makwll~ 41Der, bir oc1a,. slrdlk. ltllp bükrnda 
rek ve apmı mühürliyerek nesillere nı~ye koyacai m itimin en feyizlı Arkaclqlar, rqa diye n1uıimbde bir lııonUftılk. VüdJle bu llat 1apıluketa 
devreaecejls, Deail değitecek açacak :manında yaptığını ite bakarak?~~~ heyGJI nr, bir nhime ftr. Jlefhmnla· llııta .....,_. Rap mevsuu blıbia edflm111111, reedap-
l>aacölaı Jd bunda bir f.acia medfun- 1ı • ti diye 

1
.un aıaıala katkabıtırsa- nn kıymeti onlann hayattaki rollerin- Arbıllflar, rap Mklnmn: nrdı ve taliJOD lllllwbedyle bir a,ıt aya. 

ViC.ı. de~rlerin her teydeki bu • 11 ~ için siz bunu benden ne za· c1en ibal'ettir. llefham diye ıtpttüi Uf& ,....._,. oldlllu ip.dil' ki Ali km dlyorlarclı. Çüttnn. tıetldk ettim, a-
ihmalCf ,_....ı1ıılalm ı~ın tasavvura ün. nız. ::U satın aımıyacabınıs. Bunu manhiyte alman herhangi bir kelime- ÇetinbJa t. iti ....,.._ Yoba kaıfı· dam1ann banu benden iatıeme1i de na· 
kin ft!' 1111? mana • ....... tonUf111• o.. yl bergUn ctetften bayata aynee tatbik -- ıele:D .... tar .. IHablaua blacle an dikkatimi cıelMıdiyonlu. itap diye 

Arkada91• ....._ Japlat-z tByleyınis-'k~ ten ele hel&bmı .,.,-r· edemeyiz. Tatbik ettik mi malt.elam. o._,,,... bal oı..ı.nlı " llibaıet •- yeni n ......., lılr IDlldde .,_..lr M: 
makavele b8yat iPa ,...,_. Biaim ul>Jnı Y~ leD 70 clel'lln. o 70 der. Avrupalı, -..n btf*mıa w,te IMıitJ. bt ............ Dtdceaiade 4e aa- tin mukn"elnlhı fel'lki dewletin aley· 
yapyqımıs aaüddetiAc:e her _.. imim sın ° '°:enııi. •atablt ..ıınır• ~daa cı k!lfelerle ptir ... ıar, alu henber dileri.- bir war •·hı llD aılıe - hine mleellr ot.:ak pldlde l:atW ftrl-
bayatımu• bailı olank baptj7etini ten em tın aJac&blll - tın- 16tür8r. Şansml da ınede7iın ki, ..... P. .._ pn ,-..ı... Ve ._ aalıpe d bir teldlcle olmam ıdi,.e dOflndlk. 

.muhafaza ediyor. Biz ber ıGn baklbt- sonraaz ;.:.. ,_. ıetb .... _.. meeeleeilll menu~ilı defil, ,_,.,a • •• JDldr w.p teıaitinin kMallae lmkln 
1ar 1tamatda ,...wm. Binaenaleyh dyas _,.........., irin da_.. 9&l8ft .&klıatllli ~ c~ aa- •• .............. alfa lıılkkı nr o!mac1ıpm s&'dlk. ıs 6nctl macklede 
Receb Peker tz9 mubftlesini yaptıfl ....ı .... _.- uoı "•ıiJetiudıtfim. f& telrlift illet oalanlan pldi. O u- mıdır, yok mudad Tekrar UatlDde ... bba1 ettitimiz tanda bir utm ahmnm 
vakit bu devlete iııdzar beub=ndan 10-15 ~~ _... Jrıllla,._ ae- 1la- -ın mubata mabaniri arla fi; •• ... ,...-. l6akl maua bir püriizlil dmetfn balda olarak 1ronmau mOreccah 
milyon yek<inu?da b~r yak bırakı ma. .,. .. d.-a ..seceld*-- bum brfllro bilmem hatırlarlar mı l Bir mrt; n noktalı ll:alqw. Sayın bukuksu arka- oldulumı daima ileriye elrdüm. Ve 1'a 
aına müotCbi bır facıa yapmqtır. Bu • ~idin. der· B• lı:aydı Y- hltınamı ba klıdar sorlmnalı iilıl,,....., dqlıenm billMIM dikkat buyununlar. nu maUim oldup veçhlle içinde baJaa 
doğru değiJdir. Vekllet mukavelenin '* ';•::: Wt hir ~~bir .~bl Bana r• .-ldeabai ODiar apnıı:a ben Banda evelki mUakerelerde veki- dutumuz prtJara aycun olarak ,.ptı 
ba ihtimalleri brfııa,&n diler ~dde· ._ ~ dffler ..-ı ~ aıeliP .ı~ eyandım. bea dmet hayatında 41 aa- lette bir takım aatlann reyleri aluuyor, lımm .aytedlm. ~ mutabık 
lerini tatbik edınce laiç bana ımkln __.,. Bir urafdll rapııın tatbıkı ka.ele ,.,.... tıecrObeli bir adma tleiil· iaüfarcler )'apılıyor. Vekilin zabıttaki b1dıL Ben .ekllette buJ dapm •· 
yoktur. ,..,...~içi& cı. faydabdır. 3 sene fi. dba. Derhal de4im ld, bu teklif oalar· ifacleleriade ba kayıtlar nrc1ı. Hatti mantar nodu 0._. çatı tım. He 

Bu mukavelenin demin arzettiğim :: : ..... .ır..- oillaJel bir P ıe- dan gelditme göre bunda bir wifet Jıluata a Şeref arlıradaf'!l!mm. Teagir- Ali Çetinka elinde bulundu 
• ba'--ından her maddesi tek ba. . _ı.~ iaıbe<ierte ben bu· var. a.,.,.wııe koaUfdmn. belki Sarac- ,.U aıbclatımızm mütaleamncla da bu emin oldufum notlanma y ı n y 

prensıp • 1
"' Biri d" Hp Mvlet ....--- --1 

b
JlkO ihtiva etınez. ı- .. -ı• der. Rap .,... .. ar:nı oihl ile de koaUf"un, 6yle laatll'lıyo- kayıt vardır. O nolıtaJı bilh-e ayclaı· temu etmlt olclülannı nnned nm. 

tına biT u rn b .; ~ L.llt~r. aa ..- - -· ....... _....ı-1rJ ı.-... .ı....ı- 1a-.ıı.. .1..-: • ••D·-rak ep- UI& -.ıuu .__.... __ ....... _ içia.f•z-. .er.· rum. TCll58.....--• ---..mm. kor&IP9- -.- ııı:--•ıet venronam: 8-r" Arbd•- Çetınkayanın elinde bu--
ğerine bağlı ola. • d..a-1t"nde c1ev· &VJ"- 7•- T '-L -r-

b 
ncı ına u"' -

11
!s .__ .. -. ,anı mahfua. ı.· mm •öyle&li& - eledi- Tencir- 1lakkı ardır ama ba Milı:limımllk -- .... --..1 .. &ua emm bulundu um bütün ve 

Mukavelenin ırı emin ediliyor - .. !!! -·- ba ib etmek· lllklod YMi bu - ... !ete mühim blr fayda t • ece~ Jeti Asta '* ..,U bir müdafaa t.emını· flDlda telaar tıraaau ya ıa- kına münenid ~ D'.. Wetin clolıJaları içeriıinde benim not• 
G • b ubtarı tafsil etmıY ....... tlir: teri& OnW• iMediii ve pmdiki ba- balı:la dnlet her tere aalliptir. Dnlıtt 11rana ,...,_ rutgeldıklerim zan. 
eçmıt e ,_., altm farla o1arak ş·~. -•a 

1
_ •• u- Eneli Yu- lr.ID• 1N11ıntlili tekilde bir l'lf8 için tamiD eder" .. batt& _.....,.... Plderim. a- .,. köprüler kanuıauna. 

923 de veyil geuuı _u L.-ı.._ .-a -·-- ~ Yabus ı...:.1- di 1...1.. -1...1.- .a aW ... .-
f P

mn. ve na-~ _c •~' T---=--•lr arlıad..-•zdan.. _.. yek ...U. - Af8 ye P sit.. tlıer. 811 - -=•- .wt __ ...,. propamlarma. k6pril pr.-
bef miıli tari e ya ·s ~---- 91U aııı:u+a ıı:ugaar-- ,_ .a..91 tin 1..ı:.L.1•--'·'- bak ·-ı ... 1....1- n tıeDiııd ..- a.k- ...- -• 

d 
-rarıa.mıt uul"UU8"" 1-fl-1r ........ -.. aaba a-n CO- 1til' .. '+.,.. - e ~ - lildir• Yw - avı - -- w -u-1-.;aa ve sulama nroı· ların tanziınl e - r- ·ıyon •1··- -~,,- ·ı•- _ ....... B ı.x..1 • ..1:. b" ._ -W...r ~I - Jlelld. ..... _ .. ,_ -· .-- r-

bu he·.L.•- .nre, 927 4e bet ıpı rUy-. Teaoi.rtenk .... ,., •• o sa- la oa-k ._._. u -,~ ama. •r .. ,_ .. __ .. ,_ • l.--Y ı 1.- aid .a-k iaere taraf•dan 
-· a-- 929 muka• "'- •· ttnletilt ıejilli buna miigjd olmaMP.. ..a.dm. AfJarlPI dca ..... Blı:lliji dı"ye '-·nabı"•-:ı olan yek(ln k _ d-'-"' .a-1..-ı1anaıa lmlaak mil-_ ... ._. tin ::-; .. .a .H •-- - -L- ,amhnt llOdarll. JUı1ara ve teJdllere, 

IW mu b çu U-0 .:V9"i• ve- ·ı- --U- Arlrad•••·· bu _....e n~e mil- .... .. • ....... - _,,, -· 
velesinde birinci maddedel bir buonla- ...:ri idi. Ben Nafıa .elrlleti _ _.,. -ı.anemca Tirki ede mal 'Nlıeaiıılde ade wfeterıld aıp baldo lae..wara n11t11Pıqlardır. Ondaa IODra 

t mıt P. n. tiz rimde tuı,.-.a..- 1U'-t11-'• ....... ,. ...- • y • - -• ı.....1-ct .. .ı..·- ... -:..a... ve ..... '·t· 
milyon altın frank art ırı ' • • .,._ Poll - ..ı ... _ uı .. ..ı ..1.- ...... ..1 ..t- ..... _...... -· -.- r-•,....... -

4..• ur etını ta- tını e J.I ~ -'t• m•nlycu var~, ~·r ser· .., .... .a..-.u -ece .. -: rı söylememin 11beuı meı ıy c1 bahsnan bir aoktaJI ---~· -ycoin ve firkeÜA malı bu memleket• Arkadqlar, aldd neye aerler Jlu. terde mWailll 1f1cnle aJIU suretle yan• 
fldığan bir itin yolım bir waf:ııı e- - Nafıa Vekili •ıfatiy!e çabpt'· ._ ....... ..a.ı .ı...ae....a-1 mulrawlcDia tahmil Jıaftlede 13 maclcle nrdır. Bilhaua 13 !arma aadaraa ftl'dır. Bimeaaleylı Çe. ~· ektir EnciiJDeD sat••-- k-a...iri - ~ .-u .,.... L.-ı- B elci tkıb-• Olmdu.ı..• t1an ..x-n. -'-· 
.,il her tarafını ıötterm • ken devlet deaıitYO~ baka __._';:_r_::._ ettİP kU1fetlU haricinde müaadere e- Uncti maddeyi koyan ...-- 11 ma e- ı-• •• no ..... _.....,... 
•e biUiiıı alikalılarla sıkı bir iıtirak1~~ çatıpn Tengıqenk •~ • TaddJC rejiminia •;, .... 1 de "maddeyi okuyaralr.. her tl tarafm arb..,._. ba DOt puan da ifadesidir. 
çalıf1Yorduk. O zaman başkanı ga 1 ~afta vekitetine ad biitin mi~ = bir parlak ciinef. ~ irtiaam blllı bldıiı para dmi noktal •zariy- ,olencla Wr JUlsf aa celmeain diye 
1aym maliye bakanı Fuad Ağralı, maz· iflerde kendisi ne koiıa,,.-k mec:~ı~ ettircD. lflldatD te™tt.m biriai de bu- le beraber mutlalr rqac1an t:.JmedDmi- binz mun izahat ftnneye mecbm ol-
bata mulaarriri de llitbat Aydındı. En· yetini hissederdim. B1I yantnn ~ .-. ... O lıalcle nfll hakkı diye iatedikleri ror 11111? • clmn. Bı!mem bu kadar tafailltlı olarak 
cumenle ııkı itbirliği yapıyorduk. En- • bir vakit reddetmezdi. Bılikia teını~ =- ;auMedi bir madde ko)'l&ydık Ba madde ile saten me.cut oldulan· arzetmeye liizum "'1DIY dı? Fakat•• 
cümeıa bet mnyonu altı milyona ~~- bıç •• 
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istipreleri kabul ettı. _ 

0
.__...

1
.'-oM mulmwle ...we1eıi- da Yuauf Kemal Tenıirtenk1e mUtte- zettitim dı er ma noktalan tct.rls 
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verıcı prtla.·· 

8 
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Altı milyonda encümenin meınnun ° · iri _ .. us u• -'I" •-'"' ...._ _..a - __...,..., - ~..,..-

aydnbk tel 'J P. ....... ... ııı ismi mev· Wml.e ...,.. tılll "" 
cağı mutabakata varmııtık. Ben şirke. nirken herhangi blt ar-,. 
ti daha fazlası için ııkııtırdım. Burası 
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(Başı 5 incide) 1 
Bir temdid meselesi vardır, uzatma· 

yacağım, bana aiddir. Fakat zabıtta biz
den evvelki idareye taalluk eden nok· 
talar var. Temdid işi 1909 da iradei se
niyeye arzedilmiş, teyid edilmiş ila. 
Bunun haricinde kısaca arzedeceğim "..>ir 
nokta mevcuddur. Zabtın 72 inci sayfa
sında, anlatıyorlar: ''Baron Hirş böy
le olmuş, şirket şöyle olmuş ve sair fe
nalıklar... Son vaziyete kadar geliyor
lar. Çetinkayanın ifadesiyle • ta 1872 
de başlıyan işletme imtiyazı gittikçe 
şirketin lehine, hükümetin aleyhine dö
nüyor • bunu nasıl söylerler? .. 

Nasıl arzedeyim: Temizlik evet 
memlekette her bakımdan temizlik ya
pılmaktadır. Bu, cumhuriyet devrinin 
başlangıcındanberi arasız devam edi· 
yor. Bu temizlik yalnız imtiyazlar da 
değil, kömüre devlet elinin konmasında 
d:: 7il. siyasi, ekonomik, sosyal her iş
te velhasıl eskiden mevrus olduğumuz 
bozuk ve zararlı bütün işleri temizle· 
mekte devam ediyoruz. Ve devam edece
ğiz. Bu rejimin işidir. Bu rejimde çalı
şan herkesin nisabınca hissesi de ola
bilir. Fakat eski fena devirlere bulun
duğumuz devri de katarak bunun te
mizlenmesi şerefini kendi şahsımıza i
zafe etmemiz doğru değildir. Bu te
mizlik devam eder eder de nihayet 40 
sene sonra insafı eksik bir adam çıkar 
o her şeyi eksik görürse bunda hakikat 
yoktur. Eskidenberi devam ede gel
mekte olan pislikleri yıkmak için arı
zasız, fasılasız, mütemadi çalışma var. 
Buna rağmen henüz bazı şeyler görülür
se bu henüz yıkmak imkanının göürlme. 
mesinden ve yıkmak için şeraitin dol
mamasındandır. O zamanlardaki fena
lık hala devam ediyor demek doğru 

olmaz. 
Şimdi benim mukaveleye aid sözle

rim bitti. Bir şey daha ilave edeyim. 
Geçen yıl burada şark demiryollarının 
biictresi konusurlııl-cn ark:ıdaş•mız Fat
ma Memik bakandan bir sual sordular. 
Bakan biraz izahat lütfettiler. Ben de 
burada dinledim. Fakat bu izahat bit
meden, o zaman Celal Bayar arkadaşı
mızla beraber çalıştığ mız ve yıl sonu· 
na yetiştirmeye uğraştığımız iş kanunu 
üzcrin<le çalışmak üzere şuradaki bir 
odaya girdik. Ali Çetinkaya müzakere
<len sonra yanıma geldi. Bana özür di
ler halde, o zamanki nezaketlerini ha
ıa hatırlarım, kelimelerini aynen hatır
lamıyorum. Bazı şeyler söylediler. 

Demek istiyorlrırdı ki, söylediğ!:n si
zin zamanınıza aiddir. Belki size do. 
l:unacak bir nokta geçti, aldırma, hoş 
gör. Ben de ne olur can.m, sen iş üze
ı inde uğraş, basar, temin et al. O zaman 
hepimizin bayramı olur. Bu arada bir 
kaç kelime stiylemişsin ne olur? sen işi
ne bak. dedim. 

Dokunma orada kalsaydı mesele yok. 
tu. Fakat devam ediyor. devam edince 
hatırıma eski noktaları ekliyorum .. O 
zaman söyiedikleri basitti. Yine intizar 
hesablarından bahsediyorlardı. 929 mu-
1.avelesinin bir maddesi için - her na
sılsa konuluvermiş - dediler. Yani ben 
nasılsa böyle zararlı bir şey koyuver
mi:;· m. Bugün içinde bulunduğumuz 

J·ı:>nuşma mevzuunu teşkil eden arkada
şımın bcyanatiyle bu eski beyanatım

dan sonra bana yaptığı itizarı birbirine 
ekleyince daha fazla müteessir oluyo
ı um. 

Arkadaşlar sözlerim bitiyor. bir iki 
kelime ile fikirlerimi bağlamak istiyo. 
rum. Bugün hiraz sizlerle mahzun ola. 
rak konuştum. Ben eskidenberi bu kür. 
süye bütün politika h,ayatımda şevk ve 
neşe ile çıkmış bir adamım Burada re
jim fikir ve telakkilerimiz üzerinde fi
kirleri uygun olmıyanlarla acı tatlı mü
nakaşalar mücadeleler yaptım. Bazı da 
arkadaşlar arasında muayyen bir fikir 
bir kanun münasebetile konuşmalar yap· 
tık. Bugün Ali Çetinkaya ile karşı bir 
vaziyette konuşmaya mecbur oluş be
nim için bir iç sızısı yapmıştır. Bu dev
letin en büyük varlığı milli birlik bera
berlik ve bütünlüktür.Bu devletin bu bü-
yük temel üzerine dayandıkça ebediyen 
yetişilmez istikbal ufuklarına şan ve şe
refle, şevket ve kudret ile ulaşacağına 
hiç şüphemiz yoktur. Fakat bu milli 
birlik ve beraberliğin ve bütünlüğün e
sası da, bu milletin siyasal özü olan biz
ler arasındaki birliğe dayanır. Bu man
zaranın bozuluşu değil bozuluşa benzer 
emarelerinin görülüşü bile bütün dü ün. 
celeri bu devletin varlığı için her gün 
sıcak dileklerle dolu olan derin duy. 
gulu yurddaşları futura sevkeder ve i
çinden yaralar (bravo sesleri) kara 
ruhlar bundan sevinir. 

Şunu tebarüz ettirmek istiyorum ki, 
arknüaş Cetinkaya kendince haklı, fa-

kat bence baştan başa yanlış olan müta- ı 
leaları burada bana da tariz yaparak ifa. 
de etmişlerdir. Bugünkü maruzatımla 
haksız ve yalnış ifadelere müstenid zap
tı okuyanların kafalarındaki bulutları 

dağıtmak ve hakikatı aydınlatmak iste
dim. Yoku bütün arkadaşlara karşı ol
duğu gibi Ali Çetinkaya hakkındaki 

sevgi ve ve saygım kendilerine de bir 
vesile ile söylediğim gibi içimde sıcak 
yerini bu dakikada dahi muhafaza et
mektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Ali Çetinllayanın ıözleri 
Recep Peker (Kütahya) nın beyana

tını müteakip kürsüye gelen Bayındır· 
hk Bakanı Ali Çetinkaya ~unları s~y
lemiştir : 

- Meclisin dahili nizamname. 
sine istinaden bir hak olarak Re
cep Peker arkadaşımız kendilerinin 
isimlerinin bahsedilmesini esas ittihaz 
ede•ek söz ald.lar. Dikkatle mütalea -
larını dinledim. Anladım ki benim hu
zurunuzda bütün samimiyetimle ve mü· 
tevazı bir tavır ve lisanla Şark şimen • 
diferleri işletme imtiyazını satın al -
maklığımızı izah etmem, maalesef bir 
suitefehhüme sebebiyet vermiştir. Nok
tai nazarımda hiçbir suretle Recep Pe • 
ker'in şahs nı ve zamanı memuri} etini 
kasdederek düşünülmüş, hatıra gelmiş 
hiçbir cihet yoktur, kendilerini tekrar 
temin edebilirim. ( Bravo sesleri ) 

Recep Peker (Kütahya) - Teşekkür 

ederim. 
Ali Çetinkaya ( devamla ) - Mem • 

leketin esaslı bir meselesi ve bir derdi 
vaziyetinde olan, 1872 senesindenberi 
bir bela vaziyetinde işletilmekte bulu
nan bu Şark demiryolları imtiyazı me
selesini kaldırmak benim için ve şüp -
hesiz heyeti muhtereme içın bir ze\i ki 
vicdanidir. Bunu takdir ederek bıitün 
vuzuhile anlattım. Ve herhalde zan ne -
diyorum ki arkadaşlar üzerinde böyle 
suitefehhüme meydan verecek derece • 
de benim sebebiyet verdiğim bir vazi • 
yet yoktur. Bütün samimiyetimle raşa 
meselesini tetkik ederken esas muka -
velelerde raşa kaydına tesadüf edeme
dim. Ve ondan sonraki vaziyetlerde de 
rasgelmedim. Raşa kelimesi yalnız ke
lime olarak hiçbir şartı ihtiva etmemek 
üzere 929 mukavelesinin 13 üucü mad
desinde zikredilmiştir. Onu da saraha
ten okudum, mütalea dahi beyan etme
dim. Ondan sonra yine dosyasında Re
cep Pekcr'in el yazısile raşa hakkında 
bir mütaleasını dahi okudum. Bundan 
bir yanlış mana çıkmasını anlamıyorum. 
Yine kendilerile bu noktada beraber 
değilim. Orada raşa hakkı zikretmekle 
beraber yine raşa hakkı iktisap edil -
miş değildir. Raşa'nın nazarı dikkate 
alınması için ~art olması laz.mdır. 

Böyle birşey yoktur. Böyle bir ibare 
zikredilmiş ve kendi el yazılarile kay -
dedilen işaretle teyit ediyor ki raşa 

meı;elesi halledilmiş ve bir şekil almış 
vaziyette değildir. Bunu bu suretle 
izah ettikten sonra bütün mütaleaları -
nın herhangi bir müfredatı üzerinde 
fazla izahat vererek heyeti muhtere • 
meyi rahatsız etmek istemiyorum. Ge· 
çen müzakerede lazım olduğu kadar 
izahat verdiğimi zannederek fazla söz 
söylemek istemiyorum. 

Yalnız işaret ettiğim bazı noktaları 

izah etmekte lüzum hissediyorum. 
Daha ziyade intizar hesabı mesele • 

sinde durdular. Bu intizar hesabı me
selesini ben yalnız şahsi olarak gör • 
müş, düşünmüş ve hükmetmiş, onun 
üzerinde yürümüş değilim. İntizar he
sabı meselesinin şirketle olan muha • 
berimizde sakat bir telakkiye sebebiyet 
verdiğini Başvekalet makamına bir tak
rirle arzetmişim. Bu başvekaletten bir 
heyeti hukukiye teşkil edilerek tetkik 
edilmesini teklif etmişim. Heyeti hu -
kukiye tetkik etmiştir, verdiği rapor 
buradadır. Arzu ederseniz okurum. Var
dığımız netice intizar hesabı sakattır. 

Bilhassa intizar hesabından teraküm 
edecek, tevellüt edecek parayı hat öde
miyor, devletin ödemesini de oraya 
ilave ediyor. Hükfunetin borcu olarak 
ödenecektir demektedir_ Bu çok mü • 

himdir, bakmak mecburiyetindeydim. 
«Hükümetin zimmetinde görülecek 

mebaliğe kumpanya lehine % 5 den 
faiz yürütülecek. » 

Hükümetin niçin borcu olsun. Bu 
bir akittir. Bir tarafın beşte dört diğer 
tarafm beşte bir nisbetinde bir serma
yesine müstenit bir akit ;aziyetindedir. 

Hattın kazanması esastır. Böyle ol • 
duğu halde hükümetin ödemesini an
lıyamıyorum. Her nasılsa konmuş de • 
dim. Ben bunun nasıl konduğunu hala 
bilmiyorum. Hükfunıetin niçin borcu 

oluyor. Bunu herhan~i bir hukukçu tet- Kömür • • ı y I k bu 

~1~ ::~~-zaman nasıl kabul eder, ak - (•Başı ı. in~~~~~~ı Bugouı agvyau··mne tku u': 4 

Şimdi bir iki yere affınıza guvenerelc yük terakki hamlelerinin bir sembolü 
dokunmak mecburiyetindeyim : sayıyorum. Kömür :;ergisinin Türkiye-

Bürhanettin Beyin şahsından bahset- nin istikbal ekonomisi11de ve umumi ha- Hu' 1 k u' 1 met 
tim. Ben bugün mesulüm, Nafıa Veka- yatında mühim bir mi.iessir olacağına 

leti makam.nda bulunuyorum. Bürha - sergideki eşyanın cidden büyük bir bil-
nettin Bey asgari beş şirkette meclisi gi ve anlatış metodiyle teşhir edilmesi 
idare azası idi ve Şark Demiryolları şahittir. Ben esasen !'u memkkette gör-
rneciisi idare reisi idi. Vefat etmiştir. düğüm büyük terakki hamlelerinin bu 
Fazla söylemeyeyim. İstanbul hükü • yeni örneği karşısında pek mütehassi-
metinde Abuk Paşanın mü ... "~arı sim. Tekrar ediyorum, bu sergi beni her 
oldugu sırada şirketlerle akdet- türlü tahminim fevkiııde mütehac:sis ve 
tiği mukaveleler elimizdedir. Muka - müteheyyiç etmi~tir. Başta Ekonomi 
velelerde Nazır namına imzasını Ja Bakanlığı olmak üzere başarıları teb. 

• koymuştur. Bu adam buraya geleı ek rik ederim ve bunun Tür ki} enin piiriak 
müsteşar olmu~tur. Ve 928 de mi, 929 isti:.ba!i için yeni bir şahid olarak kay-
da mı istifa etmiştir, şirketlerin ba ·ına dedilme:.İni büyiık bir .zevkle mü~ahede 
geçmiştir. Bihassa Şark Demiryolları - ediyorum." 
nın baş na gelmiş onu idare etmiştir. Romanya Elçisi Bay Telenıak'ın be-
Karşımıza daima o çıkmış.ır. Ve son yanatı: 

müzakere ve münakaşalara yetişemedi, ··- Gördüklerimle her noktadan ha· 
Allah rahmet eylesin diyelim, vefat et- kikaten teshir edilmi~ bir haldeyim. Dİ· 
mi~.ir. yeceğim ki her ıneml~ketten bu kadar 

Bürhanettin Beyin üzerinde durma - kısa b:r zamanda nasıl bu kadar fcvk.ı-
mızın manevi sebebi budur. 27 sene - lac!e bir işin haşarıldı~ı geliniF. görülüp 
sinde hazırladıgı komisyonun başında tetkik e:lilmelidir. 
bulunan Bürhanettin Bey 5 milyon al - Bu serginin gerek artistik ve gerek 
tın frank hesab ediyor. Recep Peker, sergicilik bakımından muvaffakıyeti 

zaman nda tetkik ediyor enciımende başlı başına bir iftihar mevzuudur. Bil· 
israrla istiyor, yeniden tetkik ediliyor, tün mtmleketi tebrik ederim." 
6.5 milyon altın franga çıkıyor. İşte Bir gazetecinin ihtısasları 
Bürhanettin Beyin şahsını böylece u • Dresner Zeitung muhal:>iri enternas-
zaktan tanırım. Başkaca eskiden geç - yonal kômür sergisi hakkında ihtisasla-
miş bir şeyim yoktur. rını şöyle iFade etmektedir: 

Bir cihete daha işaret edeyim. Ben "- Bu sergi belli başlı Avrupa sergi-
34 senesi şubatının 20 sinde vekil ol - lerine laakal müsavidir. Dekorasyon ve 
dum. Yerime arkadaşım Bay Fuat ve - sergicilik bakımından da birçoklarının 

kalet ediyordu. Ondan teslim aldım. O çok üstünde ve muhakkak orijinaldir. 
zaman İzmir - Kasaba hattının aynı va- Türkiyenin yarınki ekonomisini ya-
ziyette olan mukavelesinde bir endişe ratacak olan İktısad Vekili bu iş için 

vardı. Arkadaşlarım hatırlarlar. İzmir- de yalnız memleketi dtğil hatta Avrupa 
Kasaba hattının hesabata müstenid ye· ölçüsünde kuvvetli elemanları türk mil-
kônu 2 milyon küsur liradan çıktıktan Jetinin içinden çıkarmaya muvaffak ol-
sonra baki kalan paranın % 60 ı hükü· muştur. 

mete, % 40 ı da şirkete aid olacak de- İlk enternasyonal sergide kömür mev-
nilmekte idi. zuunun seçilmesi de çok manalıdır. En-

Hakikaten bir para temin edilec~ği düstrileşen genç Türkiyenin meseleyi 
ve daha fazlasının hükumete, bakiye • ne kadar iyi kavradığı bilhassa bu jesttt' 
sinin, daha azımn şirkete aid olacağı k " (A A ) o unur. . . 
gibi birşey var •. Fakat maalesef birinci 
senede değil, ikinci senede açık ver -
meğe başlamıştır. Ben vekalete geldi -
ğim zaman açık 500 bin küsur lira idi. 
Biz bunu ödemek mecburiyetinde idik. 
Bu, kilometre tazminatının başka bir 
şeklidir. Hükümetle müzakere ettik. 
Bu hattın satın ahnması kararına var • 
dık. İzmir • Kasaba hattı bu suretle sa
tın alırunıştır. Bundan sonra daha 4-5 

şirket satın alınmıştır. 

Afyon - Antalya hattını yapmak te • 
şebbüsünde bulunduğumuz vakit Ay • 
dm hattı şirketi derhal tazminat iste • 
meğe teşebbüs etti. Hükumetiniz buna 
hakkı olmadığını bildirdi. Hakeme git
mek istedi. Buna da hakkı olmadığım 

gördük. Görüştük, neticede kendilerinde 
satmağa doğru bir istidat gördük. Mü. 
zakere açtık. Müzakere neticesinde Ay· 
dm hattını da bildiğiniz şekilde satın 
aldık. Fakat orada da gördüm ki, harbı 
umumi zamanında olan bir hesabtan 
27 mukavelesinde bahsediliyordu. 

1894 de 10 sene zarfında kilometre 
tazminatı olarak muallak bir hesap var
dı. Bu hesap da dahil olduğu halde 
sermayeye zamimeten bir milyon küsur 
İngiliz lirası kadar bir tazminat kabul 
ve imza edilmiş ve her sene mukavele
nin nihayetine kadar faizinin zamme • 
dilmesi esaıtı da ilave edilmişti. Bunun 
da memleket hesabına zarar olduğunu 
gördük, çalıştık, uğraştık ve nihayet 
muvaffak olup layihayı huzurunuza ge

tirdik ve tasdik buyurdunuz. 
Sonra telefon şirketi. Telefon şirke

tinin halini hepiniz biliyorsunuz. Te • 
lefon şirketi nihayet sadamıza ıstediği 

gibi tasarruf eden bir müessese idi. 
Bunun da hesabatıru rüyet etmek ü
zere uğraştık ve hakikaten birçok mü -
levves vaziyetlerini bulduktan sonra 
muvaffak olduk ve huzurunuza getir • 
dik. Sonra rıhtım ıirketi. Biliyorsunuz 
ki bu şirketten de memleketimiz ne ka
dar muztaribdi. Bunun üzerinde de 
benden evvel verilen bir kararla arka • 
daşım Saraçoğlu uğraşmakta idi. Mem
leketin yüksek menfaatini düşünerek 

tekrar harekete geldik. Ve binnetice 
rıhtı.;m şirketini kurtardık. Nihayet 
Şark Demiryolları. Trakya'nın ihti • 
yacı şu ve bu ne olursa olsun 1872 den 
beri bu memleket üzerinde en çok taz· 
yik yapan bir müessesedir. Bunu izah 
etmcğe işin ihtiyacı yoktur. Ben bütçe 
encümeninde bir yere kadar daha vazıh, 
daha açık söylemiştim. Orada da az 
söylemiştim. Şimdi söylemeğe mecbu • 
rum. Şirkete, böyle mülevves ve kirli 

Türk - İran dostluğu 
(Başı 1. inci sayfada) 

yüksek şeflerinin idareleri 
milli ve beynelmilel bütün 
ilerlemektedirler. 

İran gazetesi yazıyor: 

altında, 

sahalarda 

Daha türk delege heyetinin T1hrana 
geldiğini haber verdiğimiz gün, heyetin 
iki memleket menfaatl"rinin iştiraki, iki 
memleketin işbirliği ve yüksek şeflerı 

nin idaresinde bu kadar mesurl bir su-
rette mevcud olan hiisnüniyet sayesin
de, vazifesinde muvaffak olacağına ka
ni bulunuyorduk. Muvaffakıyet hasıl ol
muştur. Gelecek sene hay .rkar tesir. 
leri görülecektir. Mıizakeı eler, Lütün 
dünyaya, biribirlerine sarsılmaL dostluk· 
la bağlı bulunan ve terakki yolunda bir
likte yürümek arzu eden iki memleket 
arasında hiç bir anlaşmazlık mevcud ol
madığını göstermiştir. 

bir şirketi cumuriyet sinesinde barın • 
dıramaz, çekilip gidin dedim. Benim 
bu sözüm bir heyet huzurunda söylen-

miş bir sözdür. Üzerinde israr ettim. 
Şark Demiryolları, intizar hesaplarına, 
raşasına şuna ve buna rağmen, memle -
ketin cumhuriyetin bir hakkı olarak ve 

cumhuriyet evladlarının bunu daha iyi 
kullanacakları esasını ileri sürerek bu 
neticeye geldi. Teferruat üzerinde söy· 
lemiyeyim. Şunu da yine ilave edeyim 
ki elimizde daha üç dört şirket vardır. 
Arkadaşlarımın teveccühü itimadı, li • 
derlerimin itimadı benim üzerimde ol • 
dukça ve bu şirketler de mukavelelerine 
riayet etmezlerse onları da almaya ça • 
lışacağım. Bunu bir vazife biliyorum. 
( Bravo sesleri alkışlar ). Çünkü bun • 
lar milletin bünyesini tahrip etmekte • 
dir. Ezcümle Kadıköy su şirketi elde
dir. Elektrik şirketi gene öyle. Tram
vay şirketi için biliyorsunuz birçok mü· 
cadelelerden sonra anlaştık. Bunları 
affınıza mağruren söyliyorum, bunlar• 
gördüğüm anladığım birer yaradır. Bun
ları behemehal tedavi edip cumhuriyetin 
bünyesini tertemiz bulundurmak be • 
nim için bir vazifedir. Ve buna çalışı • 
yorum. Arkadaşım Peker'le aramızda 
geçmiş hiçbir mesele yoktur. Her iki • 
rnizde ötedenberi inkılabın en ağır va
zifelerini üzerine almış ve beraber ça• 
lışnuş arkadaşlarız. Tekrar ediyorum. 
Kendilerine mahsus hiçbir kasıtla hiç
bir söz söylemiş değilim. ( Bravo ses • 
leri ve alkışlar ) 

( Başı 1. inci sayfada ) 

hükümet reiıi için komşularını id
dialarından vazgeçirmekten, ve 
daimi sürtütme ve sinir havasını 

gidererek, atbii hal durluğu tesis 
etmekten daha ciddi dıt politika 
muvaffakiyeti olur mu? 

Mösyö Stoyadinoviç, ekonomi 
ferahlığrm elde ettikten, yeni bir
çok bayındırlık teşebbüslerini ba
şardrktan, iki komşusu ile anlaş· 
dıktan sonradır ki hırvat lideri 
ile temas etti. Bu meselenin Yu • 
goslavya için hiçbir kargafalığa 
meydan vermesine artık imkan 
kalmamıştı. Harici karakteri kay· 
bolmuş, halkın iç ihtilaflara alet 
olmakta menf aatı kalmamıştı. 

fi\iktatorya sistemini, alıştıra sin
dire, demokrasi hürriyetlerine doğ 
ru inkişaf ettirmeyi gaye edinen 
Mösyö Stoyadinoviz'in bu mak· 
sadında muvaffak olması, hırvat • 
larm göstereceği 1ağduyu ve uy • 
sallığa bağlıdır. Avusturyalılar 
dermiı ki: «-Hırvatlar ne üte
diklerini bilmezler; fakat bunla • 
rın derhal yapılmcuını iıterler ! :t 

Sırp - hırvat meselesi ırkı ve 
dili ve milli müdafaa menfaatları 

1
, tamamen bir olan kardeşlerin me

selesidir. Onun tamamen ortadan 
kalkmasını herkesten fazla yeni 
hükümet ve onun baıvekili istiyor. 
Fakat Yugoslavya milletinin büyü) 
ekseriyetinin itimadına ve mem -
leketinin hakiki menfaatlarına hi
yanet etmeksizin, Mösyö Stoyadi
noviç, bugünkü tartların elverdi
ği neticelerden ileri gidemez. Tu
na'nın öbür tarafındaki halk yığı
nı vaziyeti anlamıştır ve liderle
rinin ayağının altından kaymakta· 
dır. 

Bu meseleleri hazırlamakta ol -
duğum kitabın Ulus' daki tefrika • 
smda daha etraflı İzah edeceğim 
için üstünde daha fazla durmak 
istemiyorum. Fakat iyi bir liderin 
müsbet hüküm ve tedbirlerden 
kuvvet alan idaresi altında bir 
memleketin en güç itlerinin bile 
·nasıl tasfiye edilebileceğine Yu -
goslavya tarihinin en müşkül za • 
manlarından birinde iktidara ge
len Stoyandinoviç hükümetinin 
pek güzel bir misal teşkil ettiğini 
hatırlatmamak ta elden gelmiyor. 

Falih Rıfkı ATAY 

Çocuk haf tasının 
beşinci günü 

Dün çocuk haftasının beşinci günil 
idi. Şehrimiz ilk mekteplilerine para
sız sinema gösterilmesine devam edil
di. Esirgeme Kurumu "Genel Merkeıi 
bahçesi sabahlara kadar ç~uklann eğ· 
lencesine ayrıldı. Saat 14 de Halkevin· 
de küçükler ve ailelerine temsiller ve
rildi. Küçüklerin verdiği bu temsiller 
çok alkışlandı. Bugün Esirgeme kuru· 
munda gürbüz türk çocuğu müsabaka51 

yapılacak ve saat 16 da Halkevinde i· 
kinci çocuk balosu verilecektir. 

Çiçek Balosu 
8 Mayıs 1937 cumartesi akfa~i,t 

Mevsimin en güzel ve eğlencela 
1 

gecesini yatamak için 8 mayıs t9
3
d 

• • cumartesi günü akşamı Halkevıo 
Türk Maarif Cemiyeti tarafıncı.n ,..,,. 
rilecek çiçek balosuna hazırlanoı~ 

Acele Satılık 
Yemek Odası 

asasr, 
Yeni ve zarif bir yemek ı:n 1 

bir büfe, bir dresuar, ve ınükeınıt11 : 
ı . 0 a•· 

bir divan acele satılıktır. Ta ıp da 
ların Havuzbaşında Kızılay karşısı~ .. t 1 

··rac
Ragıp apartımanı kapıcısına ınu 
ları. ı-ıs2ı 
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Denizli Belediyesinden: .. 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konan iş: Denizli 'belediyesine :aid mezbaha ve 
müştemilatı in~t. (.Kqif bedeli 12791) lira Dfı kuruştuc. 

2 - Bu işe aid şartnzmeleır ve evrak §lllll.arclır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - M ubv~ie ıpro~csi, . 
C - Bayındırlık işleri genel şart.natnesı, • dair ıfen.ni 
D - Tesvivei tunboi'ye, 10sc 'V'e tı:t;priıl<:'r •nfCiatına 

şartname, 

E - Hususi .şartname, 
F - Metra1 cetveli, keşif cetveli, 
G - Prok_ kd. · r · de 
!lstiyenlcr bu ~artnamc!cri v-e ~lkt Denizli be ıyc !'CTS ıgm 

im:-e!~HrieT". . . · 1 7.5.937 
3 - Eksiltme 8-4..1937 tarihinden ı~ıbaren. otuz .gun~ u.ı:.,~.t-lriiJ 

tarihinde cuma ~nü saat lfi da Denizli heJcdfye daırcs e ~ 
edecek belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - ~tmc 'kapalı Earf usuliyk yapılat:~ktır. . 

5 
_ Eksil e "reI>i1rncx i~n istckh~ 975 l~ra mavakk:t 

t 
· ~dgıı 11..-şlta ,,_,,--.lzı1ri vesıkalan lhınz ~1up encu· 

emınat vcnnesı uuu an 'UG ~v-f."' 

mene g'Ostcrmesi tar:.zmdır. . . • • • ı -
'A. - Nafıa Vekaletinden 937 senesı yapı ~len ı~n a mmrş mu· 

teahhidik vcsikn'. 
B T . aret odası vesikası, - ıc L-....:1" ., -· •• addede '-'2r:ıb saatten 
6 - Teklif mektupları yııı>..uua "'1U1cu.m. ~ · k -1 

b
. r kadar Denizli belediye daırcsıne getnıılerek e sı t-
ır saat cvve ıne , __ ._.1._ .. _ ·ı Jrtir 

nıe koınisy.oau reisliğine makbuı: mıı-...ı lı...., "en ~ • 
Posta ile gönderilecek a:ııektup!.acın nihaf~. 3 .~naı mad;f ed: ya

zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur mumu ı!e kapa· 
tılmış olması Hizımdır. Postada olacak gecikmeler ka~u\~~;lmez. 

(907) 

Ue\. Jel Dt>ntir) oJJarı H! (.jwıunhn uw,11U 

1\Jüdürlü~ii ~aımalma KomİsJO•lll İJ:'.Cuları 

Devlet DemirvoUan Umınni 
Müdürlüğünden; 

Birinci cksil~esine talip pkmaması hasebl!e mo~~e?. 
bedeli (1920) lira olan (120.000) tuğla 8.S..9J1 c:amaı:tc51 k~nu 

. =- ısat a!macaktu Bu 1ıe gırme ._ .. e. 
saat 10 da açık ei:sıHme 1ıe ın • · ~kalarile 
)'enlerin (144) Jircılık m~vakk~t t~ ma~ı:.~ ~ımdır. Şart-
2. ci işletme biııa:sındakı komı~yooa ~uracaa(tMO l-1316 
!lameler parasız ola.ra'k ~öaterılmıektedır. 

!LAN 
M h bed r (13566) lira olan 357 metre mik'.abı muhtelif 

u a::ımen e ı b - ·· t 15 45 de kapalı 
d:ı'atta çam kereste 13. 5. 1937 perşen e gwı11 saa • 
ZClrf usulü ile Aıücar.a'da idare bi11asında sat.n alınacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin. (1017,45) l':alık mu~akk7at5 tem19;6 
- . . · • · kaları resmı gazeteruo · · ••at ile .kanunun tayıo ettıg1 vesı , . d · 
G. 'Ve 3297 No. la aüahaıtmda intişar etmiş ~lan talımatname .;;.; 
rcaicdo! a'l.uunıs vesika ve tekliflerini aynı gun aat H.

45 
e 'k 

Comisyon reisfiğ•ne vermeleri lazımdır. _,_. . ... _ 
• 1 k Aa.kar.a'da ıoaJ.,ı:eme ~ıre5ın_,n, 

Şartnameler parBıı: 0 ara . • . Eski bir ve .lzmir-
llaydarpaşa'cla Tesellüm ve Se:'k Şeflikı,'ilıduld (.l0.13) ft l-1.799 
de d ·d ·---ıa~"dan dagıtdma ta ır. e J are maı,~ ..... 

1LAN 
d r 10800) lira olan 400 ton döküm koku 

2 
Muhammen ~ ~. ı ( 

15 30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
• l-S-1937 cuma gunu saat ' 
idare binasında sat.ın. alınac~kt~io liralık muvakkat teminat iJe Jca-

Bu işe girmek .ıstıy~nlerm A azetenin 7-5-936 T. 3297 No. 
~llun tayin ettigı vesıkal~rı, resmıl~ tname dairesinde alınmış 
°"'c ll\isha ... ında intişar etmış .olan ra 1~~ a kadar komisyon reisli • 
gi '<~ ve tekliflerini a} nı gun saat ' 

nŞ 'Jttrneleri ıazımdır. • Ankarada Malzeme dairesinden, 
lia <ıttn m ]er parasız olarak fi'. "nden dağıtılmaktadır. 

Ydarpaşada Tesellüm ve sevk şıe ıgı 1-1712 
(960) 

l\fühim ilan 
k ·· müessesemiz 

Mec-k>ez ~ ta~ teşkilatım .r:da !ralışnıa uzere . un.. 
tarafmcian A.tıkua Lia:.sile Tic.ar.et LiscsinİD bu ~neki . .nıa tir 
ları arasında eyi derece alacak olan beş talebe anga1e edılecek ·ı. 
wratiplcnn ~nntinnzi ~timtclı: uttre ~r gun tıabahlan pat;; e 
'8 a~da bankaiu eaddesimie 1i1~n yı,t'd ogokağmda ~0• ~ b ?.' 
kara Ambarı) ile yine ayni sokakda EDE ithal.ıt ve ıhrac.at18:S 
rosuna mürac atları. ı-
--. 
Biğa ~albaylığından: . 

Kas banm yol ve caddelrinin temizlik işleri senevi 2:00 hra 
ntuhammenle 1.6.1937 gunünden 31.5.938 guniinc "kadar bıt' ~~~ 
ınüddetle 2o.4.937 tarihwden 11.5.937 tarihine kadar 2~ gurn m rt. 
detıe kapalı zarf usulile eksiltmeye ~ınnlmıştır. Talıpkr .f: e 
namey· bedelsiz alnıak üzere ihale giınü olan tt. 5. t937 ~an 

1

~ 
rastla 

1
an sah giıntl saat. 15 den en-el beledi.Ye ~u.hasebesı!1ee ~ei.. 

.... y °'- 7 5 temın:atlarım havi teklıflerının beledıy 
•<ıcaatları ve o • . • .. h ·1e -.ıpı1acagı 
sine gönderını~ o1maları ve ıhalenm encumen uzurı :1-

ilan olun.ur. (2303) ı-ı 798 

Memur aranıyor 
ir v.ızif e için almanca ticar'i ~~habere 

Mutavassıt maaşlı b. da bit' tezgihtar ınuafln• araııı. 
~ tercüme yapabilecek blr meımı 
Yor. d . de H n Naci Mıhcıoğlu ınagazasma 

Anafartalar cad esın a 
1 

1-1813 

~racaat ediJebi~li:r·:....------------------

An ara Valiliğinden: . 
. tu ~la ve ,ıoaıre rusumu ka-

937 . 1i ydı ttc kum. kıreç, g 
senesı ma •-r• 

Palı zarfla milz,ayedeye konıı]nıuştur. .. .. dür Taliplerin eski be-
İhale günü 2D Mayıs Perşeaibe gu~umin~t1ariyle mezkur gün 

deli olan 17400 lira üzerinden % ?•S e .. aatları şartnamesini 
sa . - ümenınc murac . . . 

. ~t 15 de Vilayet daimı en~ asebe tahakkuk ve tahsıl mu· 
g~rmek isteyenlerin de hususı muh ( 1049) 1-1817 
dur}ü~ne ~lmdcri ilin olunur. ......... 

HAKİMLtCINDEN: 
YOZGAT ASLİYE _HU:KUK lit kızı Ayıe vekili avukat 

.. Yozgadın Sar.ay Jacıyesınden !la kazasından poı;tacı Ah-
liusnü tarafından Mabtyanm Hekımha; gadın Saray kariyesin
~ed hanesiocie kısım 55 de Sürv~an oz t Asliye Hukuk Mab.. 
k en Noman oğlu Ali Rıza al.ey hın: Yozga davasının cari mu. 
h emesine ikame eylediği nn.a .scbebile. baş~nm~e dava arzuhali ve 
. akernesinde müddca aleyhe yuk.aı:_ık1 ? res kararı ikamct.. 
J)~ davetiye tebliğ edilmiş ised~ Agond:~ıl;~ gı~8digi cihetle adi 
gahınm meçhuliyetine binaen bıta tebhg ıa ke e erilmiş olmakla 
~r.ap kararının ilanen tebliğine ma~kemeceke::r :lan ıo. 5. 1937 
u.d~ea aleyhi muaıai1eyhin yevmu muha . Hukuk Mahke~ 

~rı~ıne müsadif Pazartesi günü Yozgat As~ıtYe takdirde mahke· 
esınde bizzat veya bil"tCkfile .harır bulunma ıgı kabul edil· 

trı~nin gıyaben devam edeceği ve bir daha ~~hkeıııeye ı-1810 
ltlıyceği tebliğ makamına kaim olmak üzre ılan olunur. 
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Gümriik1°r 
l(omut:ıv ı ;;;-ın ~J an! 

en 1 

Gümrük Muhafaz.a t da Urfa. Mardin e Ki.1isl:e 
istihdam edilmek üt:ere ~yda 00 'Sl~ı • 

mımı a1 macai:trr-
tstckü lcrin dilekçelerini. hu i1e ait resmi be !!'Clerik 

buhmdu.k1an yerlerdeki .a~tk: drcs·errni yazar~:k 1io .. rud 
nı)"il Ankaram Gümriilc Muhafaza Genel Konuıtanl m.a g 
ıneleri. (1037) ı-rnoo 

1 
lilJi i"idafou 

Komi"'' -- _ı 
f'LAN 

1 - Herbir çiftine b"çiien c 'en 2.DO ıJ..-ur~ olan> 000 'Çift ve . 
meni kapalı zarfla alınacaktır . 

2 - Şartnamesini paraımı: cılm k ve ornelderini görmek istiyen-
ilcrin her ,ün komisyona ~cim lcıi. 

3 - İlk teminat miktarı 750 liradır. 
-4 - İhales; ~-5-937 1:alı günü saı>t 1H <'leclir. 
5 - Münakasa ·a gfreceıtdcrin 2490 $ayılı kanunun '2 ve 3 üncu 

maddelerinde vn:ılı "kılan ilk teminatlar ıile birlikte ıtcklif 
melctaplarmı iba1e sz.atmdim en a- bir saat evvel M . .M. "1. Sa. Al. 
Ko. na v.e:rmeleri. (952~ 1-1674 

BİL İT 
ı - Bir adet C. F. R. motonı ile 37 kalem malzemesi -açık ek· 

ısiltmeye konmoştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli '2810 do1aT olup ilk tem1nat panrsı 

21-0. ro 1ioiar "'l"CY'2l 2~3 lira '40 kuruştur. 
3 - ihalesi l<knayrs..ı937 par:.artesi günü saat H dedir. 
-4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü 

maddelerinde isteDilen belgcleTiyle birlikte ihale gün ve saatın· 
da M .M. V. satın alma Ko. Rs. hazır bulunmalan. 

(1013) 1-1757 
İLAN 

1 - Beher metresine bi.çileıt ederi 26 kuruş olan 30.000 ila 
100.000 metre çamaşırlık bez kapab nrlhı ahmıatrtrr. 

2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneklerini görmek u -
tiyenlerin her gün komisyGDa gelmeleri.. 

3 - İlk tenünat mikdarı 1950 liradır. 
4 - thalesi 4-5-937 ısalı günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya girecekleriıı 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddclerfode yazılı vesikaları ilk teminat1arı ile blrlikte te1ı:\if 
mektuplarını ihale 151!Clttndan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (953) 1-1675 

1L:AN 
1 - Herbir çiitiaıe biçilen ederi 460 kunJ1 olan 10.itOO çift erat 

kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-

yenlerin hregün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 3450 liradır. 
4 - İhalesi f-5·937 .alaı günü saat u dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 incü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlar ıile biılikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel !ıl. 1ı4. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (954) J-1676 

İLAN 
l - Her bir metresine 'biçilen ederi 75 ku~ olan ve müteahhit 

:nam ve !besa~ına a~ına~ak olan 18.210 metre 40 santim arka ?Ittahk 
bez açık eksıltmesın: ı.stekli çılanadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesını parasız almak .,e &ncklcrini görmek im • 
yenlerin her gün komisyona gehnclcri. 

3 - İlk teminat miktarı 1024 lira 34 kuruştur. 
4 - İhalesi 14 • .S. 1937 cuma gün\i saat 11 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 uyılı kaama. 2 - 3 eli mad. 

delerinde yazılı ve&kaları ilk teııUaatiarı i~ ö.irlikte ihale saa. 
tında M. M. V. SA. AL. KO. na getirmeleri. ( 1044) 1-1805 

!LAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 1752 lira olan 8 tane tabak istif rafı 

müteahb.it nam ve hesabına olmak üzere açık eksiltme ile alına. 
caktır-

z - Şart11an_:ıesini 10 kuruşa almak isteyenlerin her gün ko. 
ıınisyona geımeıen. 

3 _ İlk temi.nat mikdarı 131 lira 50 kuruştur. 
4 _ fbalesı 3. 5. 1937 Pazartesi günü saat ıı dedir. 

5 _ Eksiltmeye gireccklecin 2490 aayıiı bnmı. 2 ve 3 cü mad. 
dclecinde yazılı vesikaları ilk temina~~lrl ile birlikte tam ihale saa. 
tında .M. M. V. SA. AL. KO. na getırmeleri. (1043) 1-1804 

BlLtT 

Bir takım yazlık ve 46 takım kıflık erat elbi&e5iyle .24 adet y•tak 
kılıfı diktirilecektir. 

Eksiltmeye gireceklerin 30. 4. 937 cwna günü saat 10 da 
M. )4. V. utın alma komisyonuna gehncltti. (1045) J-1806 

l Ankara Lenmm Amirliği Saım1ı1lma 
Komisyonu Uitttan ,______________ _ _____________ __, 

tLAN 

1 - Ankara htanyonund:ıki nkeri fınnda mcvaıd 3000 kilo 
söndiiriilmüş kömür 30. 4. 1937 tarihine rastlayan cuma güniı saat 
15 de satılacaktır. 

2 - İsteklilerin yazılı gıin ve saatte levazım amirliği S:\tm 
alma komisyonuna gelmeleri. {1039) 1-i802 

iLAN 

1 - Adanadaki tüm mer~ez kıtaat ve müessesat hayvanatmm 
senelik ihtiyacı için 384.000 kıJo kuru ot ahnaealrtrr. T~hmin t'di. 
len fiat beher kilosu 4 kuruştur. Hepsinin bedeli 15.360 liradır. 

2 _ Şartname tümen satın alma komisyonundan bedelsiıs a11• 

na bilir. 
3 _ Eksiltme 21 Mayıs 1937 cuma gunü saat 10 da tümen 

satın alma komiısyo.nu odasında yap!facaktrr. 
4 _ Eksiltme kapalı zarf uaulıle yapılacaktu. 
5 _ :Muvakkat teminat 1152 liradır, (1038) 1-1801 

iLAN 

Kütah.ya askeri garnizonunda yapttrtlacak 2649 metre tulünde 
yol i.nşaa.sı Jrap:ıh zarfla eksiltmeye konul.muştur. Bu . .iıışaatın .ltej
f" 20129 lira 91 kuruştur. Muvakkat tenun.atı 1.509 lıra 74 kuruş
t'ur. g~f ve tartları ESkişehirde asker.i. . ~swıbulda da lsta_nbul 
Komutanlığı ve Ankara'da levazım amırhgı atın alma komısyo.. 
nunda gör'ülebilir. . _ _ • . 

Eksiltme 17 mayıs 1937 pazartcsı gunu .ı;aat 15 de Eskı,elıırde 
,_ - t .. , ... ,. '-isyonunda yapılacaktır. 

M111."n sa m .... - !'"'.. . kl d . f . 1stckliierin bu gibi işler! yap.tı .. arına. aır ~a ra ~ m,::ıat 

1 
· ··d·· l""klcrince tetkık cdıhinş ehlıyct vesıkalanlc kanu. 

Şube erı mu ur u · ı · b ·d· T kl"f k • tti · vesil·aları da getınne erı mec urı ır. e ı me -
nun ~n e g.~ .. s~t on dörde kadar makbuz .mukabili Es
tt:P1~ı ilal~ g~u tın alma komisyonu başkanlığına vecilecek
k~c:ehırde a ~c .. s~erilccek teklif mektuplarının iadeli ve taah. 
W- Posta go~h yet saat 14 de kadar komisyona gelmiş bulun. 
hüt1ü ~lması ve nı a ( 1042) 1-1803 
ması lazımdır. 

1 

Ankara Valiliğinden: 
Bankalar caddesmde Kültüt" Bakanhgı binası mel'diveninin bu

l~nduğu y:_rde ~n~den inşa edilen hususi idareye aid iki maga a 
bır sene .muaaetle ıcara .verilmek 'üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

Senelık muhammen kin bedelleri bcfu yüı: liradır. MiiLayede
ye çıkarılmıştır. 
• _ Thalesi ?() mayıs 937 pCTfcmbe günü yapılacaktır. Muzayedcyc 
ıştir;k edecıcklffın mhuammen bedelin yüzde 7,,S nisbctinde temi
natlariyle mezkin' gün aat 15 de 'Vil.iy~t daimi encümenine şart
namnüıi gfumclt isriyenlerin de h11&mi muha&ebe tahakkuk ~c tah· 
ıil müdürlüğüne müracaattan il.in olunur. (1050) '.l-1818 

Ankara Icra Daifesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan · 

Ankaranın Yenişehir Tuna caddesinde kain ve tapunun 1045 
ada, 125 pafta. 2 parsd numarada kayıtlı 889 metre arsa üzerindeki 
kargir ev aşağıda yazılı şartlar dairesınde sl!.tılmak üzere açık ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

(Evsaf ve Müştemilat) 
Ev 105 metre mura.bbaı üzerine bodrum vc:ı birinci kattan ib 

rettir. Bodrumıh bir mutbak ve bir ktimürli.ık ı.ıe birin i katt; ir 
antre, bir BOfı üzıerine ~ oda. heı.a,, banyo vardır. Alışap merdıvı:n
le çatıya çılı:ıJınea karşılıklı ikı sandık od sı ve bır aralık ve c d
~ye ?'""~ bic balkonu v.ardır. B.ahçe tarafından camekanla çev ıl 
mış hır çıçek odası ohıp hava gazı, su, elektrik tesisatı v rdır 
Bahçede garaj <0lank yapdm~ •c halen komurluk olarak kull ıl~ 
makta olan bir yer de mevcuttur. Bahçesinde kırk kadar .:ıgaç , c 
flanımlei, sarmatdı: ve sair çiçddcr ve gul f1danJan mevcuttur. He
yeti umumiyesine 11500 lira kıymet takdir edılmis.tir. 

(Satış Şartlan) 
1 - Satış peş;n para ile 1llmak ur:cr-e. Z.6.937 tarihine musadıf 

çarşamba günü saat 14-16 ya kadar icra ~iresi .ga} ri menkul s tış 
memurlugunda yapılacaktır. Talipler takdir edilmış kıymetin yuz
de yedi buçugu nislıetiııde pey akçesi veya ıuilJı bir bankanın te 
minat mektubunu vereceklerdir. Tapu harcı ve ıhaleden sonra t h
liy~ masrafları müşteriye aittir. Dell.ilıye satış bedelinden odenır. 

2 - Tayin edilen günde teklif cdıien bedel gayrı menkule tak· 
d~r edil~. ~ymetin yüzde yetmiş bcfini. bulduğu takdırde iıç defa 
nıda ettınldıkten sonra en çok artırana ıb.ale edilecektir. Bulmadı
gı takdirde. e? çok .artı~an muştcrinin teklifi baki kalm .. k şartiyle 
17.6.937 tarıhınc musadıf per§embe gıinu saat 14-16 ya kadar yapı
lan. i~i~ bi! ar:ırma~ üç defa ni~?an sonra en çok artıran muş· 
teruıın uzcnne ilı':1cs• yapılır, bu ıkı ihalede Jhalc bedeli peşinen 
veyahııt talep uzenne v.erilen 7 gün mehlin hitamında defaten te • 
li~i ~c cdilmcdigi takdirde ihale bozulur ve:- mal yeniden onlıeş 
.gun müddetle yapılacak artırma sonunda en çok art.ırana ihale edi
lir ve artırma aralarmdaki fark ve mahrum kfhrum faiz ve sair 
masraf evelki müşteriden tahsil olunur. 

3 _ - ~J)Ote~ sahibi .aiacakblad.ı diger alikadarların gayrı mcn
~ul. uzerındekı hak1annı ve hususiyle faiz tt mesrafa dair olan 
ıddıalarını evrakı müsbitcleriyle 20 giın içirı<le bildırmeleri aksi 
halde haklarını, tapu ıicilli ile tesbit olnuyanlar satıf bedelinin 
paylamıasından hariç kalacaklardır. 

Artırma sartnamari 20.5.937 tarihinden itibaren 937 l l dosya 
numarasiyle herkesin görebilmesi için açık bulundurulmaktadır. 
Talipler Atıştan evet gayci menkulün tapu, foıar vaziyetlerini ve 
satış şart) rını görmiı§ ve anlıuruf. bunları kabul etmiş ad ve itibar 
oluDurlar. İlillı Jceyfiyct olunur. {1051) 1-1819 

AYVALIK İCRA MEMURLUÔUNDAN: 
Ayvahgtn Sanıya maha11~inde oturan Raif km Zişan ve 

oğlu Galibe füim ile mahlı:üm bulundugu nafakadan borçlu Ahmed 
oglu Niyazinin ikametgihının meçhul bulunması scbebile tebligat 
yapılamadıgmdan H. U. M. K. nun '41 'ft me deli müteakibesi hu. 
küm1erine göre tcbHg11tm ilincn icrasına karar verilmiş olduğun
dan boT'slunun i~bu ilin ur:erine bir ay zarfında ikametgihmı bil. 
dirmcdigi takdi~ teblifatm iliMn yapılmış sayılacagı ilin olu-
nur. 1-1811 

İLAN 
Marik K. tımisili Abdullah kızı Fatma tarafından verilen ar 

z~da Ti.misi köyunden Abdullah kızı H~va!1ın yirmi yı1da~ 
berı hayat ve me atından haber ahnmadıgı ıc1dıa edilmekte oldu. 
gundan adı geçen Havanın saglık ve olümü !lakk.nda malumatı 0 
!anların iki ay zarfında Kemah Asliye Hukuk Mahkcmesıne l>il
di~leıi ıUin olunur. 1-1 o9 

Sevişmek Arzusu 
MarJene Dictr.icb - Garry Cooper 
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