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r Hedef şuaur: Şefin direktifleri altında daima daha kuv
-Vetli, daha refahlı hür ve -müstakil bir Türkiye! 

Yeni kabine ittifakla itimad reyi aldı ve programı Kamutayda hararetle alkışlandı. Başba
kanımız, General ismet Inönünün inkılib ve hükômet içindeki değerli mesaisini de selamladı 

Neler olacak? 

Neler yapılacak? 

Plôn!. 

Budçe, Adliye 

Hnkômet ve Millet. 
' 

Siyaset, 

Ekonomi, 

içişler, 

Nafıa, Maliye 

ve K-nlıor, 
Atatürk Kamutay lcürsisünthln biUiin dangaga lıitap bugurarlarken 

Kam81ist rejim umumi 
menfaat üzerinedir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Başba· 
lcan Celil Bayann bugünkü Ka
mutay toplantısında kabinenin 
programı haldcmdaki söylevleri: 

Sayan arkaşlar; 
Rciıicumhur Atatürkün tayini 

ile Baıvekalet vazife1ini üzerime 
almış bulunuyorum. Kendilerine 
tela:ılt- • .._..._. icra Vekilleri 
Heyeti listesini de tasdik etmiş 
bulunuyorlar. 

Arkadaşlar, 
•Egemenlik Ulusundur,, 
Teşekkül eden her hükfimetin 

teşkilatı esasiye kanunu hüküm
l~rine uyarak programını büyük 
meclise arzetmcsi ve itimad reyi
nizi istemesi lazımdır. Yüksek 
huzurunuza, her birinizi derin 
sevgi ve saygılarımla selamlaya· 
rak ben de bu maksatla çıkmış 
bulunuyorum. 

Bizim gibi parti hükumetleri· 
nin kendilerine mahsus bir prog
ramı yoktur. Takib edecekleri 
program şahıslarınızda ve mec· 
lisin yüksek manevi şahsiyetinde 
kuvvetle şerefle temsil edilmekte 
o!an ve büyük Türk milletinin 
arzu ve iradelerini toplıyan 
Cumhuriyet Halk Partisinin rea
list ve dinamik programıdır. 

Hükumet, Şefin bu kürsüden 
verdiği ana direktiflerin ışığı 

Başbakanımız Bag Celal Bagar 
hiç bir engel düşünmeğe yer hı- susile hayat ucuzluğunu temin 
rakılmadığı ve bırak lmıyacağı edecek vazifeler vereceğiz. 

şeklindeki yüksek fadel!!ri Tür· Zirai asayis: 
kiy~ Cumhuriyetindeki eşsiz cm· p• .. · 

•an dahilinde sıralıyarak ha· · 
niyet ve jstikrar havasının en 

şarmak : istediğimiz başlıca işler-
büyük teminatıdır. den bir kısmı da şunlardır: 

Parti programının emrettiği Müstahsillerimizi sevindirecek 
veçbile bütün inkılab neticelerini b ir mevzu olan zirai asayiş ka
yurddaşlarm tam güvenliğini ve 
ulusal düzeni kanunlarımızla ko- nun layihasını bu devrede mec-
ruyan ve hiç bir hadise veya lise yeşirtirmeğe çalışacağız. Be-
amil karşısınd~ sarsılmıyan ' hü· lediyelcr beş senelik mesai 
kumet otoritesini temel sayıyoruz plam tanzimine sevkedilecek, 

l harita, imar planı, su, ışık, ka· 
dore ve belediye nalizasyon, külcür ve spor iş-
Hu~usi idarelere ve belediye- leri, çocuk bahçeleri ve kısaca 

lere Şefin ilhamını takip ederek şehirlerin sıhhat ve güzelliğini 
büyük kalkınma savaşımızda ha· alakadar eden bellibaşlı işleri 
şan hasılasını artıracak ve hu- · p anlaştırılacak ve bu planlar 

En kısa yoldan, 
· en ileri refaha! 

Şefin işaret buyurdukları veçhilc 
merkezde belediyelerimizi türeli 
bir surette aydınlatmak, kılavuz· 
lamak vazifcıile teşkil edile-

cek · olan teknik büronun müte
kaddim tetkik ve kontroluna 
tabi olacaktar. Belediyeler mu-
- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

Belediye reisine· .ittifakla·· 
1 · matl reyi· verildi 

' .. • l 

Reis, Avrupa tetkik seyahati ve Şehrin 
ihtiyaçları hakkında tatmin edici 

beya·natta bulundu. 
Şehir meclisi, dün akşam saat 

16,30 da toplanmış, üç buçuk 
saat fasılasız çalışmıştır. Dünkü 
mecliste, bazı üyeler, riyastin 
iş raporu için söz almış, bele
diye reisi B. Dr. Behçet Uı 

izahat vermiştir. Verilen izahat• 
tan sonra şehir meclisince itti· 
fakla reise itimad reyi veril· 
miştir. Dünkü şehir meclisi mü
zakereleri, çok samimi bir hava 
içinde hararetli geçmiştir. 

Evvela Ortodoks mezarlığı y• 
!Jılmak üzere istimlak edilen 
:~emalpaşa yolu üzerindeki arsa 
için Yunan konsolos! uğunca te
berrü edilen üç yüz liranın ka· 
bulü hususunda Şehir meclisince 
karar verilmesine lüzum olma• albnda daima daha kuvvetli, luebolu facia~ının muhakemesi 

daima daha refahlı hür ve müs- Dr. B. Behçet Uz - Sonu 1 O uncu sahi/ede -

;~~~avari ve işlet~e 'efinin_ce-l __ {_u __ s_y_a--:~=====~-----
alm,, bulunuyor. 1 d rllmaları 1 t d 
~::d:~:~., lcadar t•riht• za an 1 . --·- S en 1 . Faşist hükümetlere 

hiç bir devre ibret verici dersler Sovarinin avukatı. Denizyolları idaresinin işlerinin ka- . meyd. an okuyor 
ve Türle inkılabının her adımın· ' • • k • • .. • 
daki büyük isabeti teyit edecek rışıklığından ve gemının es ılıgınden hah~ederek 
çeşitli va1c·a1ar ve ml!.r.tdeıerıe ·• d · 1 Bir geçid resminde, Sovyet Rus. 
dolu geçmemiştir. Zamanımızda tahkikatın yeni en yapı masını istedi 
birçok şeylerin yalnız daha kuv- yanın büyük kuvveti gösterildi 

l l b N 
lnebolo fıci&1ının dün muhake• sebebiyet vermiolerdir. İddianamede, vermi•tir. Nitekim vapurun süvan•ı 

vet i o ması ir zarurettir. c .. D ıneıino devam edilmio ideli" maka· ehlivukuf raporu ile tedbirsizli~i ta. aldığa bu emri ifa etmediıi takdirıle 
bu kadar şerefti bir vazife ve d b 1 bakku•- eden 1• .. ıetme 11efi Zekeriya. ının a o unıtn müddeiumumi muavi• .. \' .. vazifeden çıkarılmak gibi bir netice· 
ne de eğer vaktinde yapılmamış ni Bay Huluıi iddianameıini eeıdet• nın kanuni vaziyetine temae edilerek den korluğu da bildirilmektedir. Ze-

isc bu kadar ağır bir mesuliyct miıtir. eöyle denilmektedir: keriyanıo ieletme şefi olmak itibarile 
hiç bir nesle teveccüh etmemiş- Uzun ıüren bu miltaleya göre; • - ·Bay Zekeriya doıyad,:ı m~':.cud emri yerine getirilrniotir. Bu ıuretle 
tir. Milli zaruret halinde görülen on bir kieinin b~~olmaııı ve yedi ki· bir telİizle vapurun iki yöz elli ton 'Bay Zekeriya ·va.ifesini · aiıüetimal et• · 
bir işin başarılması için sarfe· einin de kaybolmasile neticelenen bu yük alınmasını emretmiş ve hamuJe3i miştir. • 
dilecek herhangi bir emek veya bldisede birinci derecede mesai Meh- fazla olan vapurun kaptanını kat'iy. T. C. kanonunun 240 ıncı mad· 
f d med Ali kaptan ile boğulan ve hık· yen bu ioe icbar etmiştir. Ilalbnk:i deai mucibince Zek.eriyaoın ve 383 
C alcirlık istihdaf edilen milli kında '8kibat icrasına mahal kalmı· bir itletme müdürünün tonaj harici finca maddenin ıoo fıkraıı mucibin· 

netice karşısında daima kü- yan ikinci kaptan Besimdir. Her ikisi, olarak vapura vük: alınmasını emret- ce de kaptanların ceza görmeleri u .. 
Çüktu··r. ; icab eden teclbirlcri almamak ıureti· meei kendisinin tedbinizliği ve bu zınadır. Demiııir. 

Biz bu ana fikirlerle aıeşbu le bu felaketin meydana gelmeaiao h4diııeuin vukua gehneıi neticesini - Sonu 4 üncü sahifede -

.Moskova, 7 (A.A.) - Havai 
Ajann muhabirinden: 

Stalin comarteıi günü büyük ti• 
yatroda bütün bükümet erkli.oı ve ' 
fırka mütehayyizam hazır olduğu 
halde liirinciteırin iokılAbuuıı yirmin• 
ci yıldönümünilıı 
yaaet etmittir· 

tetidi celseainc ri· 

Molotof bir nutuk ıöylemio ve 
fepanyol ve Çin milleilcrinin isimle· 
rini alkı~lam11tır. 

Stalin bugün Sovyet Rueyada aı· 

la görülmemiı olan en muauam U• 

keri geçid reımine riyaeet edecektir • 
Bu geçid resmine bir çok cüziltamlar 
tanklar ve motörlü te,ekküller itti: 
rak edecektir. Ba geçid resmi faıi91 
devletlerin Sovyet Ruıyanıo aatved 
hallındaki vehimleri izaleyi ietih• 
daf etmektedir. 

Moııkova ıiyaei mohafili Sot• 
yot kuvvetini zlhfa düıürmek t6yle 
dursun bu kuvveti ıiındiye kadar 
görülmımit bir dereceye iaal etmif 
olduğunu gö,termek iıtemektedir. 

AN AD OLU '- Bu geçid raaıl 
dün yapılmııtır, 



FOKRA 
Kumaş 

irfan Hazar 
Doatlanmdan biri ·, elbiııclik kumaı almak için beni ehemmiyetle Sü· 

merbaoka çağırdı. Kuma tao anhyan bir adam değilim amma, arkadaşımın 

hatınm kıramadım. İstediği saatte Kemeraltında bolu~arak mağazadan içeri· 
ye girdik. Satı~ memuru bizi, büyQk bir alllka \'e nezaketle kar~ıladı. Çünkü 
kDJDaş muayeneaiDe gideu yalnız ükada ımla ben değildim. Arkadapmın ıs. 

nn herine daiıe.lerlnden koprak bize iltihak eden tammadığım dört sima 
ile yekQaumuz oldukça kabnmıııı. IJUemiyoram, .kaç büyuk top ortıya çı· 
karttık, Sade göı.lerimizle, gönlQmilzle bakmıya kanmıyarilk, parmaklarımızın 
... n ile de or.ılan uğuştura uğuıtura kontrol ediyorduk; buruallnmıza yak· 
laftın7orduk. içimizdeki en mnİı.tr kumaş ustası, celıltıdeki dolu kibrit ku· 
ıuaonu adeta yarıladı: Kumaş yığınlanndan boyuna iplik çekiyor, onlan ya· 
kıyor, koldıyor, 90DJ'• • ce :bir füriilde k lleriD havalan barikalaıH 

bir aikkatle temaea ediyordu. 
Zaıınederim yeımiş dakika kadar bir zaman geçti. Arkama, füyJo çevrilip 

babyım dedim. Bakmamla birlikte çekilmem bir oldu. eğer Yamaulardağı 
yana saattenberi bizi eeyrediyormu~I Kulağıma iğildi. O meşhur acı gülüşü 
füı •cı acı gilldfi; 

- Maşallah, dedi; lıir kat elbieelik kumao için gösterdiğiniz ba teza· 
hilnıt ne de yerinde! Do~ruıa, parmaklannıun uaauıda kumaş olmak ihtiya· 
euıı duydum! Dastlarımızı da, dilımıınlanmızı da, kendilerine büyük merte• 
beler Terdiğimiz inaanlan ve bizzat kendi şahaiyeılerimiıi de şu kumaşa gös· 
lerdiğim• iliıaa mWlld bir itina ile muayene ve kontrol e ek! CiUlanmızı 

tırnaklanmı&la kazısak! Hakiki büviyetlerimizi ortaya çıkar ak. laskelerimizi 
atsak! DemiD; arkadqmızın iplikleri yakarak kokladığı gibi, bizim iç .ku
maılanmızın ipli.itlerini de yakarak bizim a61l seciyemizi kokabilcn burunlara 
öyle ihtiyaç var kil Vallahi bulsam, öperim böyle burunların ucundaul 

"Üıtad, a%1cık surat ettiğimi gördü. LAkin aldırmadan devam etti: 
- İnsanın hakiki hüvjyetini kontrol etmenin azameti yaD1Dda. kumaı 

kontrolüne verdiğiniz ehemmiyet ne zavallı! Bir kat elbiaelik: kumıı için-· 
Diplomalar mı dediniz? Onlar hakikt varlığımızı g&ıermekıen çok uzak 
tırlar. Diplomalar, hafızalanmızın şahsiyetlerini gö terirleı; uıl pheiyetimid, 
inııaıılığımızı değil! Hem hafız olmak, bilirsin ki yan yanya hayattan el çek· 
mektir. Her ne ise allahaısmarlacbJd Muhteremelbiacli.k: .kumapııısı aygı ile 
Hvgi ile aelimlanml 

Ermeni şairin macerasıl 
lia,.ıperYerliti lıaddinden faz. 

la olan bir Ermeni şairf, Os
manlı hükumeti aleyhindeki me· 
aaisi buebile Ermeniatan hükU· 
metiae ilticaya mecbur kalmıftı. 

Şair, büyük Ermeni impara
torluğunun çekirdeği demek olan 
bu memleketi baştanbaşa gez-

' mek he.esine düşmüştür. Pek 
fakir ele olclutu için ba sayede, 
köyden köye aeırlanmak. kar
nını doyurmak da istemişti. 

Bu adamcağızın sırtında kos· 
koca bır kamburu vardı. Gören· 
ler kendisine bu kambur yüzün· 
den acıyıp dururlardı. 
Adamcağız genç ve yüz itiba

rile de oldukça yakışıklıydL Ge
çenlerde bu adamcağlZ bir kaza 
geçirmiş ve hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Hastanede bu adamın kambu· 
runun sahte bir kambur olduğu 
iÖrülmüotür. 

Bu adamın böyle s hte bir 
kamburla yaşamaktan ne kas· 
dottiği anlaşılmamışlır. 

En uzun adam 
Amn en uzun adamı Konfolu 

bir zencidir. Bu adamın boyu 
tam 2 metre 62 santimetredir. 

A.DOIU 

• • da 1 a 

Göçmenlere ve yerli halka dağıtılacak 
arazinin tesbitine haşlanıyor. 

~~--------------......... ---
G öçtn en let e arazi tevzii ve B. Halid Ziya; Dikili, Ağa-

köylüleri toprak sahibi yapmak memnun, Selçuk istik metlerin· 
için lzmir vilayeti dahilinde ha· den tetkikata başhyacaktır. 
zineye a· d kıymetli arazının Hususi surette aldığımız ma· 
mevki ve cesametlerini tetkik ve liimata göre, hazine ve efradın 
muhtelif mıntakalardaki araziyi hukukunu en seri bir şekilde 
tahdid ve tesbit ederek tevziata 

temin için İzmir havalisi ıçın 
başlamayı temin hususunda la· 
zımgelen tedbirleri almak üzere b1şta bir hakim olmak üzere 
kadastro fen müşaviri B. Halid seyyar bir kadastro heyetinin 
Ziya sureti mahsusada Ankara- ilaveten lzmire verilmesi düşü· 
dan şehrimize gelmişt r. nülmektedir. 

Tütün piyasası durdu 

ihtimal vermek istemedi
ğimiz bazı şayialar var 

Toton kumpanyaları, fiatleri düşür· 
mek için aralarında anlaşmışlar 

Tütün mıntakasının her ya· 
nından aldığımız mektuplar; acı 
şikayetlerle doludur. Bu şika
yetlerden çıkardığımız netice 
şudur: 

Kumpanyalar; aralarında bir 
anlqma yapmışlar ve en nefis 
tütünleri • hem de vasat denecek 
bir fiat üzerinden - kapatbktan 
ve kendi eksperlerinin, kendı 

nam ve hesaplalına ortaklık Sll· 

retile ac:öylüye ekdirdikleri mah· 
sulü aldıktan sonra, birinci de· 
recedeki tütünleri kah ikinci ad
dederek dü~ük fiat vermekte ve 
lcah ta müstatni kalarak fiatleri 
düşürmek i emek · em v 
piyasayı gene endi e lerı a tın-

da bulunan mutavassıt bir takım 
alıcılara bırakmak yolunu takip 
eylemek.tedir ler. 

Biz, yıllardanberi memleketi· 
mizde iş yapan ecnebi kumpan· 
yalarının en değerli b'r mahsu· 
lümüz üzerinde böyle nahoş ha· 
reketlere tevessül edeceklerine 
ve müstahsili ezmek istiyecekle· 
rine ihtimal veremiyoruz. Zira 
müstahsili ezmek, ayni zamanda 
milli istihsal kudretinin muhas· 
salasınr darbelemek demek olur 

ki, buna kimsenin cüret göste· 
remiyeceğini ümid etmek isteriz. 

M-haza, ton• kaydedelim ki. tü
Ü piyasasının ir aç gün eve • 

ki harareti, çok sönmüştür. Bu· 

• er rı 

----· ... ·-·------Kordonda bfıyük ve 
gü el bir bina inşa 

edilecek 
Denizyollnrı işletme müdUrlll· 

ğü tarafından fzmirde büyük 
bir acenta bınası mşa edilecek· 
tir. Gelen bir mektubda, İzmir 
acentalığı binasının plan vesai· 
resinin tamamen hazırlandığı ve 
938 senesi büdcesine tahsisatı 

konduğu, fuar açılmadan evel 
inşaatın bitirilmiş olacağı bildi· 
dilmektedir. Bina, birine kordon· 
da mşa edilecektir. 

incir ambalajı 
Zembillerin ihraç 

müddeti uzatıldı 
incir ambalajında kullanılan 

ve muvakkat kabul suretıle m"'m· 
lekete ithal edilen zembill~den 
935 yılının son a tı ayı za fmda 
ithal edilmiş olanların ihraç müd
detlerinin 31-12-937 tarihine ka· 
dar uzatıldığı lktısad Vekaletin
den şehrim zdeki alakadarlara 
bildirilmiştir. 

- .. m:ı: .. mm ........ _. .. ...,. 
na çare düşünmek ve müstahsili 
korumak için acil tedbirler al· 
mak, alakadarlara düşen en mü
him bir vazifedir. Bu tedbirleri, 
memleket ve müstahsil namına 
beklemekteyiz. 

Muğla, 7 (A.A.) - Tütün 
p'yasası eski hararetini kaybet· 
miştir. Afış veriş devam ediyor. 

Bodrumda pek az tütün kal· 
mıştır. Mi1asta daha satılmadık 
üc;, dö•t yüzbin kılo tütün vardır. 

Fethiyede henüz piyasa açıl
mamışhr. Şimda e kadar vila et 

dahi inde sabfan tutun mikdarı 

Bizim şair, kışın çok şiddetli 
olclwp bir sün bir köye var· 
mış, fakat bu köyün halkı bir 
ıürü hınr:ı •e soypncadan mi:
rekkep olduğu için müthiş bir 
ıurettc soyulmuştur. Bu yetıni
yor•q ribi. baydmlar adam· 
cağmn ibaine bir de azgın kö
pek aaldD'mışlardır. 

1882 de Londrada teşh r edilmiş ' 
olan ıs yaşında bir delikanıının Anne, istediğin gibi kızardı, geleyim mi? 
boyu ancak iki metre 45 santi· Hadise, kasabalardan birinde ve dolgun, gerdanlan löp löp, Kızcağız; ne yapsın: 

Ş.- kendini müdafaa için yer· 
den bir t .. almak istemiş, fa· 
kat taşın doa hasebile yere yaı
pışm11 olduğanu görünce: 

- Amma köy ha.. Köpek
leri aaldınyorlar da taşlan bağ
hyorlar. Demiş; bu söz köy 
mubtarmıa hoşuna gitmiş bu 
aayede şair de hem çalınan eş· 
yasıaa kavuşmuş hem de bir 
kaç gün karnı doyurulmuşturl 

lhtiyarhk va bazı azalarımız 
Dahili azalarımı:ıdan bir çoğu 

yq ilerledikçe sikletini kaybe
derlu. 

metre idi. ve eski zamanlarda geçiyor: ten palaze olmak gerekti. Hal- - Pc:ki · demiş • anneciğim, · 
Hasan Ali isminde Mıs rh ve- Kızcağızm biri, evlenememiş baki bu kızcağızda, o çe~id gü· peki.. 

ya Hindli ve 16 yaşında bulu· gitmiş. Sarışın, zayıf, hastaca bir zelliklerden eser yokmuş. Gö· Günlerden b r gün; tak tak, 
nan bir çocuk, günde 3 kilo kızmış. Malum ya, o devirlerde rücüler gider ve kapıdan ç kınca: kapı.. Bir g ' rücü ge miş hele 
et yirdi, boya ise sadece 2 böyle kızlara iltifat yoktu. - A, üstümüze 1yilık sağhk, şükür .. 
metre idi. Kaşlar koyu, yanakları kırmızı çiroz balığı gibi bir şey.. Ne - Buyurs nlar hanımım. Hoş· 
En talihli ve en talihsiz _______ iDI______ eti var, ne de buda. Bu kızca· geldiniz, safalar getirdin z .. 

adam erbabını mesud etmiyen bir mes· ğız kadm mı olur hiçi Kızcağız, vaziyeti kavramış ve 
Mısırda bir delikanlı hem ta· lektir. Derlermiş. Annesı de, kızının, haydi mangal başına .• Başlamış 

lihli ve hem de en talihsiz bir BLZde "Balığı yiyen doymaz, evde kocayıp iht yarhyacağını yanaklarını kızartıp ısıtmağa .. 
insan olmuştur. 10 bin liralık tutan onmaz!,, Diye bir darbı- anlarmış ve, kızı hesabına mü- Bir müddet g çmiş, ne çağıran 
bir piyanko ikramiyesi kazan- mesel vardır ya... teessir olurmuş. var, ne bir şey.. Galıba kıZJn 
mak ile en talihli adamlar sıra· Ne ise. Balıkçılık ede, ede Bir gün onu çağırmış: annesi de, ge en, görücü de çe· 
sına geçen bu Mısırlı, bu ikra- ihtiyarlamış iki ihti} ar ltalyan, - Gel kızım ·demiş- şöyle nesi düşüklerden imişler ki, la-
miyeyi kazanmış olan bıleti es· bu işe bir son vermek istemiş· karşıma otur, beni iyi dinle... klrdıya daldırınca, asıl maksadı 
kiciye sattığı bir caketin cebin- ler ve balıklardan bir eksir is- Bu gidişle, kısmetin büsbütün unutuvermiş er .. 
unutmakla da en talihsiz bir tihsal etmişlerdir. kapanacak, diye korkuyorum. Kızcağızm yanaklara da, kıp-

... ..-....~.---

lzmir sehri , 
•••• 1 

Sıtma mücadele mın. 
takası içine alınıyor 

Karşıyaka nahiyesinin sıtma 
mücadele mmtakası dah l ne alın
d1ğını yazmıştık. Memnuniyet e 
haber aldığ mıza göre 1938 yılı 
içinde lzmir şehri de mücadele 
mıntal:ast içine alınacaktır. Bu 
sayede lzmir clvarmdaki bilyUk 
b taklıklar d vlet batc sinden 
Ayrılacak pnrn il kurutulacak 
ve lzm r halkı sıtmad H, sivri• 
&inekten kurtarılacaktır. Karşı· 
yakada bugünlerde mücadeleye 
başlanacaktır. Mücadele Bostan· 
lıdan Bayraklıya ka,dar olan sa· 
hada ve Çiğlide yapı lacaktır. 

Parti Ocak kongreleri 
e·rınci, ikinci, SUleymaniye 
Ocakları heyetleri seçildi 

C. H. Partisi Eşrefpaş a-
munu Ocak kongrelerine başı

lanm ştır. Birinci Sü eymaniye 
Ocağı kongresinde Nusret Er
kipzan, Mehmet Yurderi, Şev .. 
ket Genç, Nuri Sipahi, Meh· 
Ôntürk idare heyetine seçilmış· 
lerdir. Nusret, Nuri ve Şevket 
kamun kongresine murahhas ola
rak gidec klerdir. 

ikinci Süleymaniye Ocağı kon· 
gres"nde de yeni idare heyetine 
Halım Yelken, Bn. Makbule, 
Akif Yılmaz, Mehmed Akis, 
Feyzullah Şenalp. 

Kamun kongresi delegeliğine 
Ahmed Ôzgırgin, Fazlı Tanay, 
Mebmed Akis seçilmişlerdir. 

* ** Evellci gece Karantina ocatı 
kongresi parti ilyönkurul üye
sinden B Mehmet Aldemirin 
riyasetinde toplanmış, semt hal· 
kının dileklerı tesbit edılmiş ve 
yıllık iş raporu okunarak tasvib 
olunduktan sonra yeni ocak yön
kuru seçimi yapılmıştır. Yönku
ıul üyeliklerine B. Hay i Pu• 
Y,an, Remzı T~tari, S bit y a , 
Z ya Sö men, e ık DüiK n se· 
çif mişlerdır. 

Kamun kongresi delegeliki .. 
rine de Avukat B. Mustafa 
Enver ve Remzi Tatari intıhab 
edı l mişlerdir. Yeni idare heye
tine muvaffakıyetler dileriz. 

Vali lstanbula gitti •. 
Vali Bay Fazlı Güleç, dün 

İzm vapurile İstanbula g tm"ştir. 
Seyahat bir hafta süre-cek ve 
va ı, be ki Ankaraya da geçe· 
cektir. 

Vali vazifesini vekaleten vali 
muavini Bay Cavıt Ünver gor· 
mektedrr. 

Cevdet Saracoğla 

Bir ay izınle lstanbulda bu· 
lunan lzm r Sıhhat müdürü B. 
Cevdet Sar coğl..ı şehrimize 
dönmüş, dünden itibaren vazife· 
sine başlamıştır. 

Cezaevi doktoru 
lzmir Cezaev doktoru Bay 

ismetin maaşı 40 liraya çıkanl
mışhr. 

Normal bir karaciğerin genç· 
lerde 1500 gram olduğu halde 
ihtiyarlarda ancak 800-900 gram· 
dır. Dimağ da gençliğe nisbetle 
ihtiyarlıkta 150 gram hafifleşir. 
Böbrekler gençlerde 170, ihti
rarlarda 100 gramdır. 

adam olmuştur. Bu eksiri İçen için krallık bile Pek de zayıf, pek de 'nahifsin.. kızıl mangal ateşinin üstünde H Jk • k•• 
Akıllllara iş çokl mukaddermiş; fakat zenginlik Yanakların, yüzün sapsan .• Ben domates gibi bir şekil almış.. 8 eVI OŞeSİ 

Kalb bunların aksine olarak 
yaşla beraber miitemadiyen ağır· 
la"r. 
PUotluk yapan bir rahibe 
Tayyarecilik kadınların en 

ıevcfiti bir mestek oldu. Büyük 
rekorlar vücude getiren kadın
ları biliyoruz. Fakat bir rahibe
nin de pilot olduğunu tabii hiç 
birimiz bilmiyoruz. 

Sanfransiskoda bir rahibe pi· 
lottuk tahsil etmiş ve papadan 
da bu buusta imsasi bir mü
aaadename almıştır. 

Tuhaf bir mleburiyetl 
Montekarloda epeyce zaman· 

lardanberi Andre Pelington adlı 
bir adam ya,amaktaydı. 

Akılh adam işsiz, işi olan muhakkak imişi bir şey düşündüm: Nihayet, kızcağız dayanamamış • 
adam da tabi aç kalmaz. ltalya Fakat •. Hayatlarının mühim bir Bir görücü daha gelirse, sen ve bulunduğu yerden seslenmiş: 1 - Fazla mektep kitabı is--
sahillerinde balıkçtlık ile geçinen kısmını yokluk içinde geçiren bu odaya kapanır, yanaklanm man· - Anne!.. Anne.. teği karşısında kalan Sosyal 
yüz binlerce ftaJyan vardır; bun- iki emekli ve ihtiyar balıkçı bu gal ateşinin üstüne yaklaştırır, - Ne var kızım!, Yardım komitesi Ortamektebin 
ların çoğu, adeta yan aç, yarı eksiı ticaretile zengin olmuş· iyice kızartırsın.. Ben seni çağır· - Kızardı, istediğin gibi ol- birinci sınıflarından Lise son sı· 
toktur. Çünkü balıkçılık, nedense lardır. dım mı, çıkar gelirsin. du. Celeyim mi? Fıkracı nıfa kadar olan bütün sınıflarm 

,----------------------------------------------, kitaplarından bir kaç. takım sa-//dlıi bir ses ... Cazib bir mevzu... Musiki /ilimlerinin en güzeli... tın almağa ve Halkevinde ay-

Bı~~; .. 'T"A yı;!\/Aff;1E;bar;1.Sdi1N 1E'M• .AmS tN"ô·A :;..ın;.,:~; salonu açmağa 
SEVİMLi ve DiLBER MACAR YILDIZI M~ A·R'T''Hr A· EGGERT'H'• 2 - Tarih Karaftayı konfe· n ı • .t"l ın ranslarını seri ve projüksiyonla 

İlk defa Fransızca 
temsil ettiği S A R A Y K O N s E R ı konferans halinde verecek olan 

I ~ Bay Hüznünün konferansı 10-

Filiminde sonsuz zevk ve heyecanla görülecektir. Bu filimde MARTHA EGGERTH tarafından söylenmesi için 
HATIRA ŞARKISl muhterem müdavimlerimizde ebedi bir hatıra bırakacaktır. 

AYRICA : PARAMOUNT JURNAL. MİKI ve ÖGREDiC/FiLIM 

hazırlanan 

Seans saatleri: 3 - 5 - 7 - 9,15 de, .. 
FlAT LER: 30 - 40 - 50 

Cumartesi - Pazar: 1 - 3 - 5 - 7 - 9,5 dedir. 
Kuruştur. 

11-937 Çarşamba günü saat 18 
dedir. Bu faydalı konferansa 
bütün vatandaşlar gelebil rler. 

3 - Bugün saat 17 de müze 
ve sergi komitesinin haftalık ko· 
mite toplantısı vardır. 
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ANADOJ.U 

Büyük Şef, Şark viliiy tle-1 

ini şereflendiriyorlar. 
Başbakanımızın nutku 

bit ikten sonra 
Başvek: limizle Dahiliye ve Vekili Ata. 

türke refakat edeceklerdir. 
B. Halil Menteşin sözleri. Hakkı Kılıç, müf

tüler işinin bir şeye benzetilmesini istedi 
Ankara, 8 {Hususi muhabirimizden) - Cumhurreisimiz Atatürk, 

bugünlerde refakatlerinde Başvekil B. Ce al Bayar, Dahiliye Ve· 
kili B. Şükrü Kaya ve Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya oldukları 
halde Şarkta bir tetkik seyahatine çıkacaklardır. 

Başkan B. Celal Bayarın nut· 
kunu müteakıb B. Halil Menteş 
(lzmir), Hakkı Kılıç (lzmit), Berk 
Türker ve Fazıl Ahmed (Elaziz) 
söz aldılar, Halil Menteş, ezcüm· 
le dedi ki: 

neticeler alan bir arkadaştır. 
B. Halil Menteş Celal Baya· 

rm meziyetlerini tebarüz ettir· 
dikten sonra bir vatandaş ve 
bir mebus sıfati]e Celal Bayar· 

Almanların 

Yeni Ankara vapuru 
lstanbula geldi 

lstanbul, 8 (Hususi) - Al· 
llıanlar, son sistem olmak üzere 
Yaptırdıkları ve Ankara ismini 
Verdikleri büyük bir şilep, ihraç 
llıallarımızı yüklemek üzere bu
iün limanımıza gelmiştir. Vapur 
kaptanına z ynfet verilmiştir. 

Vapurun lzmire uğraması muh
temeldir. 

Yunan Kralı 
Sef irimizle uzun müd

det konuştu 
lstanbul, 8 (Hususi) - Yunan 

l<ralı ikinci Jorj, Paristen Lond· 
taya hareket etmek üzere iken, 
j)aris sefirimiz Suad Davazı ka· 
bul ederek uzun müddet ve mü· 
bim meseleler hakkında konuş· 
llıuşl ur. 

Istanbulda 
iki motör çarpıştı 
lstanbul, 8 (Hususi)-Haydar

l>aşa önünde Rüsumatın 26 sa· 
}'llı mntörü il Bozkır ismindeki 
motör çarpışmış ve Bozkır mo· 
törü karaya saplanmıştır. 

B. Stalin 
için yeni bir suikasd 

tertib etmişler 
lstanbul, 8 ( Hususi ) - B. 

Staline yeni bir suikasd teşeb· 
büsü bastırılmış ve alakadarlar, 
Yakalanarak, derhal mahkemeye 
Verilmiştir. 

Suikasdçıların muhakemesine 
bugün başlanmıştır. 

Mülayim 
Hind/iye yenildi 
lstanbul, 8 (Hu~usi) - Mü

~yim ile Hindli aras nda yapı· 
lan maç; Hindlinin galibiyetile 
~et" celenmiştir. 
Hındli, maçtan sonra ringte 

~obek atmağıı başlamış ve halıe, 
~uvazaa 01 duğu kanaatini gös· 
lererek bağrışmıştır. 

C. Papagos Ankara. 
<tan İstanbula döndü 

lstanbul, 8 (Hususi) - Yu· 
~an Kurmay Başkanı General 
ilpagos, bugün Ankatadan gel· 

~iş ve maiyetindeki heyetle 
1tliktc: harb akademi~ini zıya· 

ttt etmiştir. 

lt.ibentrop Roma se. 
f iri olmıyacak 

~.Berlin, 8 (Radyo) - Von 
~1~betropun Roma sefaretine 
b .Yın edileceği hakkındaki ha· 
~erler, Almanya Hariciye Ne· 
iltetince tekzip edilmektedir. 

ikinci 
Beş senelik sınai 
programımız 

İstanbul, 8 (Hususi) - ikinci 
beş senelik sınai planımıza na· 
zaran, acil iş1er için olan ham 
maddelerin işlenmesine aid olan 
birinci plana mukabil ikinci plan, 
ilmi mahiyette olacak ve bakır
larımızın, elektro!ip bakır haline 
getirilmesi ile sınai hayatta ko· 
layca tatbik edilmesi, krom 
maden!nin frokram katine ko
nulması, demir istihsalatımızdan 
makine ve demir ziraat alatı 
imal edilmesi, petrol arama işine 
ehemmiyet verilmesi, Rafine pl!t· 
rol istihsali, katran ve kömür 
müştekatı benzin istihsali, kimya 
sanayii iş'ne büyük ehemmiyet 
verilmesi temin olunacaklar. 

Pariste soğuk 
Pasis, 8 (Radyo J - 48 

saattenberi şiddetli soğuklar 
hüküm sürmektedir. Bir çok 
yerlerde buz tutmuştur. 

Grev 
Bükreş, 8 (Radyo) - Kara· 

lcovi.vada: Qn bin..Jcöm.ür amelesi 
grev ilan etmiştir. 

- Kumandan olarak, siyasi, 
yapıcı devlet adamı olarak mu· 
vaffakiyetle dolu bir tarihin sa· 
hibi olan General ismet lnönü· 
den sonra Başvekil olmak bir 
yönden büyük bir eser taliidir, 
diğer yönden de tehlıkeli bir 
iştir. 

Eser talidir diyorum, çünkü 
müşkülleri bertaraf edilmiş, sü· 
kun ve e~niyet içinde terakki 
yoluna g:rmiş bir memleketin 
işinin başına geliyor demektir. 
Elbette büyük bir eser taliidir. 

T eblikelidir diyorum, çünkü 
millet ismet lnönünün 12 sene· 
lik Başvekalet tarihinde büyük 
muvaffakıyet ve haşarılıklarla 
mübeşşer olmuş bulunuyor. Yeni 
Başvekil hiç olmazsa icraatında 
ayni hizada devam edecek ba· 
şarılar göstermek mecburiyetin
dedir. Celal Bayar muvaffak 
olacak mı? 

Ali Kı'ıç (Gaziaetep) 
- Muhakkak. 
Halil Menteş sözüne devamla: 
- Belki evet, diyorum, çün-

kü onun şahs'yet şimdiye ka
dar iktidar mevkilerinin ve mu-
vaffakıyetlerinin gururu içinde 
bQğulmamı tır. Evelce bilvesile 
arzettiğim için o iş başında iyi 

dan memleketin büyük ana yol
larının yapılmasını, şimendifer 
yollarının inşa edilmesini, liman· 
ların kurulmasını, madenlerin 
azami surette randıman verecek 
bir hale konulmasını söylemiş 
ve bunun ne suretle yapılacağını 
anlatmış, nutkunun sonunda Ce· 
lal Bayara muvaffakıyet temenni 
ettikten sonra zirai sendikalar .... 
meselesine ehemmiyetle nazarı 
dikkati celbetmiştir. 

Halil Menteşten sonra B. Hak
kı Kılıç kürsüye gelerek demiş· 
tir ki: 

- Bir lslam vecizesi var: 
(Muhammed düşündü, Ebubeki r 
söyledi, Ömer yaptı.) 

Halbuki, bizim Büyük Şefimiz 
düşündü, yaptı, yaptırdı. 
Demiş ve Celal Bayarın me

ziyetlerini tebarüz ettirdıkten 
sonra: 

- Sözlerime nihayet verirken 
şunu da Başvekilin kulağına fı. 
sıldayayım. Müftüler işini hal· 
Jetsin. 

B. Berk Türker, General is
met İnönü alelade Başvekiller 
sırasına koymad ğını söylemiş, 
kendisine harikulade hizmetler 
ifa eden bir devlet ricali sıfatile 

nakdi mükafat veri lmesini teklif 
etmiş, Celal Bayardan şitayişle 
bahseylemiştir. 

Roma mu esi, syaaley
areket midir? hine ahnmış bir -·-(Niyoz Kronikl) gazetesi soruyor: Bu muahede ile Komü

nizmi bahane ederek ispanya gibi ikinci bir 
devlete mi tasallut edecekler? 

Roma, 8 (Radyo) - Sovyet 
Rusyanın bura sefiri Yors Ştayn, 
bugün İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Cianoyu ziyaret etmiş ve 
geçen Cum ntesi günü, İtalya, 
Almanya ve Japonya arasında 
imzalanan ve komünizmle müca· 
deleyi istihdaf eden muahedenin 

1927 senesinde İtalya ile Rusya 
arasında akolunan muahede ile 
tearuz teşkil eylediğini ve Rus· 
yaya karşı alınmış hasmaneye 
bir tedb.r telakki edildiğini be· 
yan eylemiştir. 

Kont Ciyano, bu husustaki 
müracaatı nazarıdikkate alacağını 
vadetmiş ve filhakika, sefir ay
rıldıktan sonra, Forlide istirahat 

---------------------etmekte olan Başvekil B. Mus-
soliniye telefon ederek, uzun 
ı.püddet konuşmuştur. 

Londra, 8 (Radyo) - Niyöz 
Krunikl gazetesi, Almanya, ital· 
ya ve Japonya arasında imzala
nan ve komünizm aleyhine olan 
muahede etrafında uzun bir 
makale yazmıştır. Bu gazete 
diyor ki: 

"Bu muahede ile ne yapmak 
istiyorlar, yoksa, İspanyada yap· 
tıkları gibi, komünizmi bahane 
ederek yeni bir devlete, mesela 
Çekoslovakyaya mı tasallUt ede· 
ceklerdir?,, 

Ayni gazete, makalesine de· 
vam ediyor: "Bu muahede lngil-

Bulgaristanın, Türkiye 
ihtilafı yoktur 

ile 

Eski Başvekil B. Vanef, hükumetimizle fik. 
ri sahada temasa gelmek istediğini söyledi 

tereyi telaşa düşürmüştür. Öyle 
zannediyoruz ki, geçerı cumar· 
tesi günü imzalanan bu muahe· 
de cihan siyasetini altüst ede· 
cektir.,, 

Atina, 8 (Radyo) -. Yunan 
Başbakanı general Metaksas, 
bugün Patrasta 60 bin kişilik 
bir kafile huzurunda bir söylev 
vermiş ve Romada imzalanan 
muahedenin, Yunan hükOmetince 
hararetle alkışlandığını söylemiş 
az bir zaman evel, Komünizm 
yüzünden Yunanistanın, lspan· 
yanın akıbetine düşecek dereceye 
gelmiş olduğunu ve fakat Kralın 
müdebbirane siyaseti sayesinde 
kurtulduğunu ilave eylemiştir. 

ihtilalciler 
Bazı yerleri zaptettiler 

Salamanga, 8 (Radyo) - lh· 
tilalciler, Aragon cephesinde 
ilerliyerek 971 rakımlı tepeyi iş· 
gal eylemişlerdir. 

Bundan başka, Vata havali
sinde daha bazı kasabaların iş· 
gal edildiği ve cumhuriyetçilerin 
beşyüz ölü terk eyledikleri bil
diriliyor. 

5iy_a.sı ıcrnot 
Dev güreşi 

Evelki gün işaret ettiğim gibi 
Roma hükumeti de nihayet Ja· 
ponya ile Almanya arasındaki 
komünizme karşı mücadele mu· 
ahedesine iltihak etmiş ve evel· 
ki gün sureti mahsusata Lond
radan tayyare ile gelmiş olan 

Alman sefiri Von (Ribbentrop) un 
huzuru ile ve biraz da şatafatiı 
merasim arasında muahede im· 
zalanmıştır. 

Muahedenin hususi bir fıkra· 
sına göre ltalya buna bir sene 
sonra iltihak etmiş olmasına 

rağmen muahedeyi ilk gününden 
imzalamış gibi kabul ve telakki 
edilmektedir. Fiiliyat sahasında 
hiç bir kıymet ifade etmiyen 
bu fıkranın biricik manası olsa 
olsa İtalyanın herkesle kayıtsız, 
şartsız müsavat prensibine bir 

' cemile göstermekten ibaret ola
bilir. 

Muahedenin imzasıııı intaç 
eden ruhi halete gelince, bunu 
iki gün evel işaret etmiştiştim. 
Avrupadan koparılacak menfaat· 
leri, tasdik ettirilecek davaları 
olan bu üç hükumet hakikatte; 
sırf bir maksadı elde etmek 
gayesile zahiri b:r komünizm ile 
mücadele iddiasını bir perde 
gibi kullanmaktadırlar. 

Herkes bilir ki bir dereceye 
kadar Japonya istisna edilirse, 
bu üç hükumet kendi ülkeleri 

dahilinde kelimenin tam mana· 
sile komünizmin, hatta yalnız 
komünizmin değil bütün parti
lerin kökünü kazımışlar, kendi 
toprakları üstünde b 'r tek ko· 
müniste de ğil ya, bir tek muha
life bıle hayat hakkı bırakmc· 
mışlardır. Şu halde komünizm 
ile mücadele kelimelerinin mak
sadı nedir? Bu mana eğer ko· 
münizmin bugün için yegane 
vatanı telakki edilen Sovyet 
Rusyaya karşı tecavüzi ve teda
füi bir ittifak değilse -ki bu ih
timali daima hatırda tutmak Ja. 
zımdır · olsa olsa bunu bir be· 
hane gibi ileri sürerek veyahud 
bir korkuluk gibi kullanarak ken· 
dilerine aid hususi maksatları 
elde etmekten ibaret olabilir. 

Muahedenin altına konulan 
imzaların mürekkebi daha 
kurumaya bile vakit bulmadan 
ilk neticeleri kendini göstermeğe 
başlamıştır. Nitekim muahedenin 
imzasını haber veren telgraflarla 
ayni saatte gelen radyo haber· 
leri Şansölye Hitlerin Japonya 
ile Çin arasında bir tavassutta 
bulunmak niyet:nde olduğunu 
ve bunun için elyevm Berlinde 
bulunmakta olan bir Çin gene
ralinin mevcudiyetinden istifade 
edilmek istediğini, Şansölye Hit
lerin bu teşebbüs ile Japonya 
ve Çin arasında bir tavassutta 
bulunmak maksadını değil fakat 

hakikatte bunu silah gibi kulla
narak kendisinin icabet etme· 
miş olduğu Brükseldeki (Pa
sifik) konferansını torpillemek 
gayesini istihdaf ettiğini de ifade 
etmektedirler. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

adamları ne kadar yüksekten 
atarlarsa atsınlar bugün için or· 

tada mevcut olan bir hakikat 
vardır: Almanya şimdiye kadar 

tarihinin hemen hemen hiç bir 

devrinde ve idrak etmediği de

recede şiddetli ve korkunç bir 

iktısadi sıkıntı içinde bulunmak· 
tadır. 

Müfrit derecede otarşik iktısadi 

siyasetile ihracat emtiasının bir· 
çok kapılarını kendi elile kapa· 

mış ve kendi kendine yeterlik 
iddiasile memleket halkını fizyo· 

lojik bir sefalete mahkum ede

cek bir dereceye düşürmüş olan 
Almanya herşeyden evel bu ik
tısadi çıkmazdan kurtulmak za· 
ruretindedir. 

Halbuki Almanyanın bugünkü 
şartlar altında bu iktısadi buh
randan kendi vasıtalarile kurtul· 
masına imkan yoktur. Bunun 
için ister ıstemez haricin yardı· 
mına, diğer milletlerin geniş 
kredilerine muhtaçtır. 

Bütün nüfuzlarını şahsi pestij· 
lerinin devamına medyun olan 
Alman devlet adamları ise rejim· 
lerinin yıkılmasına göz yummaya 
razı olmadıkça halk nazarındaki 
şahsi nüfuzlarından fedakarlık 
yapamazlar. 

işte bu içinden çıkılmaz ve 
çıkılması cidden güç vaziyettir 
ki, Alman devlet adamlarını asa
bileştirmekte, Avrupanın ve dün• 
yanın bütün meselelerine karşı 
menfi bir cephe almalarını intaç 
etmektedir. 

Eğer hakikat ise Alman şan· 
sölyesinin son tavassut teşebbü
sünü de işte bu zaviyeden mü· 
talea etmek lazım gelir. Alman· 
ya Brüksel konferansını torpil
lemek suretile kendi huzuru ve 
kendi muvafakati mevcud ol· 
madıkça dünyada hiç bir mÜs· 
bet siyaset yapmak mümkün ol· 
madığını muhaliflerine telkin et· 
mek ve onları kendisini ·açık 
tabiri ile· satın almağa mecbur 
etmek iddiasındadır. 

Gel gelelim karşı taraftaki 
demokratik cebhe bu hakikatin 

tamamile farkındadırlar. Ve esa· 
sen s·yasetlerinin bütün hesapla· 

rını da buna istinad ettirmiş· 
lerdir. 

İktısadi ve mali sahada a~ağı 
yukarı elele vermiş olan İngilte· 
re, Amerika ve Fransa hükumet· 

leri kendileri soğukkanlılıklarını 
muhafaza etmek şartile Alman

yanın bugünkü asabiyeti pek 
yakın bir zamanda sükunet bu-

lacağını ve dışarıdan iktısadi ve 
mali yardıma muhtaç olan bu 

hükümetin bunu istihsal etmek 
pahasına kendi siyasetlerine is· 

ter istemez uymak druretinde 
kalacağını pek ala biliyorlar. 

Bir müddettenberi Alman id· 
dia ve hareketlerin ı . .., ... Par·s 

ve Londrada n~ul J. ı. - · ılen 
soğukkanlılığın h su 1.1 a· 

kiki sebebini işte defa 

aramak lazımdır. 

lstan bul maçları 
f.' lstanbul, 8 (Hususi) - Dün, 
1 enerbahçe Beşiktaşla, Güneş 
t~nbulsporla, Süleymaniye 

1 Yuple, Vefa Beykozla oynamış· 
il\ve berabere kalmışlardır. 

İstanbul, 8 (Hususi) - Eski Bulgar Başvekili B. Vane/ 
bugün buraya geldi. B. Vane/in Ankaraya gitmesi muhte
meldir. B. Vanef, matbuat mümessillerine beyanatında, Bul· 
garistanla Türkiye arasında ihtilô.f lı hiçbir mesele mevcud 
olmadığını, Bulgaristanın Balkan antantına girmesinde hiç 
bir fayda görmediğini, esasen nü/usu az olan Bulgaristanın 
Balkan ittifakı aleyhinde bir zararı olmıgacağını, Dede
ağaçta arazi verilmesi keyfiyetinin, muahede icabından ol
duğunu izah etmiş ve fikri sahada temas için f'icalimizle 
konuşacağını söylemiştir. 

1 
Göz Hekimi··ı 

Mitat Orel 

Filhakika bu ihtimali ciddiyetle 
karşılamak lazımdır. Bugün için 
pasifik denizinde müdafaa edile· 
cek hiç bir menfaati bulunmıyan 
Almanya, konferansı torpillemek 
suretile müttefiki Japonyaya, 
kıymeti ölçüsüz bir hizmette bu· 
lunabileceği gibi Avrupada 
kendi siyasetinin muvaffakıyeti· 
ne de büyük bir zemin hazırla
mış olabilir. 

iki zıd ideolojinı ıı • ıırıı s 

leri asıl maksatların ı ı::ı. so 1 

s&klıyarak daima şurdan hurdan 

tedarik ettikleri behanelerle biri· 

birlerini hırpalamaya, aman di· 
lemek mecburiyetini mütemadi

yen muhasımlarına tahmil etme· 
ğe çalışmaktadırlar. 

't alnız G~lntnsaray takımı, 
Opkapı takımını 2-1 ile yendi. 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 ......................... 
Alman siyasetine temas eder

ken daima bir noktayı hatırda 
tutmak lazımdır. Alman devlet 

Bakalım bu dev güreşinden 
hangi taraf galib çıkacak?. 

Hamdi Nüzhet Çançar 



lnebolu Faciası davası 
-&ı,ı 1 iııcl ulai/ele -

Beyazıd, çabuk -dedi-Yahya Paşayı Ankara hu
duduna sevkedin. Harp yoktu, fakat.. ........ ~-

Suçlulardan M. Ali kaptanın 
vekili Bay Baha Nuuh uzan bir 
müdafaaname serd ve keyfiyetin; 
gemi inşaatından anlıyan bir eh
livukuf tarafından tekrar tetk> 
kini talep ederdi, dıkkate pyan 
olıan şa noktalara temas et
mittir: 

Şahın orMsu; bu J•i•a, ya
gm ve istilada ideta plwı tid
det emrine hiç ihti)'aç hissettir
miyecek bir baleti rubiyede idi. 

Zülf karoğullan aruisinde 
taş üstünde taş bırakmak bile 
istenılmiyordu. 

Bır arahk Beyazıt; ba hareka
tın çok ileri gittiğinin farkına 

vardı. 

Acaba ıah lsmail, bo muıaf· 
feriyctten sonra Tünaye toprak
larında da bir bi.diae c;ıkaımıya
cak mıydı? Marq ve bavahsine 
geçmek için çiğocdlii Türk ara
zisini arbk iJıal edip oralan da 
tamamen eline geçirmiyecek 
miydi? 

Vezirleri de ayni endişeyi ib
ıas edince padişah derhal em· 
rini verd: 

- Çabuk, Yahya paşayı An· 
kara hududuna sevkedinf 

Yahya paşa otuz bin kişi ile 
ve süratle Aıtkaraya doğru ha
reket ederken kendisine ıu emir 
verilmişti: 

- Harb yokl Ancak ihtiyat
kar hareket edeceksin. Şayed 
Şah lsmail bizim tokraklanmıza 
karşı bir istila emeli beslerse 
kendısini derhal Ankara hudu
dundan karşılıyarak harbe giri· 
şeceksin. O takdirde padiıahı· 
mız da külli kuvvetle yetişir ve 
onu tenkil ve tedmir eder. 

Yani Yahya paşa; ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere gönderili· 
yordu. Ayni günlerde ise, Trab
zon valisi şehzade Selim, adeta 
büyükçe bir sefere hazarlanır 
gibi askerini topluyor, teoaik 
ediyor, fakat hiç bir kimseye 
tasavvurlarından malı'.imat ver· 
mi yordu. 

Ne yapacaktı, nereye gide
cekti, kime karşı harekete ae
ç yordu, acaba Gürcistana mı 
akacaktı? Bütün bu suallere 
verilecek müsbet hiçbir cevab 
yoktu. 

Şahzade, Yahya papnın An· 
karaya doğru hareketini duyun· 
ca Şah lsmaile müteveccih bir 
askeri hareketin başlangıcı zan
nıle sevindi En iyi fırsatların 
yaklaştığı günlerdi. Çünkü Şah, 
Türk topraklannı çitneyip geç· 
geçmişti. Ayni zamanda Zülka· 
dir arazisindeki harekitı artık 
çığırından çıkmıştı. 

Sıra bu aıra idi. Kuvvetli _. 
beblele yukandaa Şehzadenin, 
ıoldan Yahya papnın hücumu; 
bu yeni lran brtahnı ~k ili 
parçalıyabilirdi. 

• •• 
Haber, haber üstüne: 
- Şah, Harputu zaptetti, Har

put ateşler içinde .. 
- Şah. Diyarbekiri de zapt· 

eti, şehir ve civarı kamilen yı, 

ANADOLU 
Günlük siyual gazete 

sahiL n Lflllabüiid 
Haydar Ra,dii ÔKTEM 

Umumi netriyat Te yan itleri mtldl· 
ıil: Hamdi NGshet ÇANÇAR -iDAREHANESi 
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Şah 
Nihayet Harpu
tu zaptetmişti 

Yazan: M. AYHAN 
kılıp yakılıyor .. 

Her gün lran 
bir zaferi, yeni 
liyordu. Fakat 
çok mühimdı: 

şahının yeni 
bir fethi iş.ti· 
en son haber 

- Şah, bizzat Alaüddevlenin 
kamandasındaki askerlerle har· 
be girişti. 

• *. 
Bu harb, hakikaten çok kanlı 

ve dehşetli olmuştu. Zülkadriye 
hikimi, artık kendi vücudü, 
kendi kılıcı ile son kozu oynu· 
yordu. Fakat zaferden zafere 
koşan lran ordusu, manevi kuv· 

vet itibarile onun ordusuna 
faikti. 

Korkunç, kanlı bir savlet. 
Hırb günluce sördü. Nihayet, 
k•zml vermiyen baba, bu uğurda 
döktiijii binlerce insan kanımn 
üstünden kıçmağa başladı .. Şah, 
galip gelmişti. fsmail Safevi; 
kanlı kılıcile havada daireler çi· 
çcrek kac;an düşmam kovalıyor 
ve kırtlan "zzetinefsinin yavaş 

yavaş eski ıstırabı kaybettiğini 
dayuyocdu. 

Acaba kız neredeydi? 
Sağa. sola müfrezeler çıkıyor, 

hakimin dilber kııını arıyor
lardı .. 

Fakat bu araştırmadan hiçbir 
net cc çıkmıyordu. Şah kız yor, 
haylcınyordu: 

- Mutlaka ... Mutlaka iıterim •. 
Kılma bile dokunmadan buzo
ruma getirilecek .. 

- So11u '"" -

ita/yan- Alman- Japon misakı ve gazeteler: 
----------~ .. -------------

Hedef Sovyet Rusya mı, 
lngiltere mid=r? 

ltalya siyaseti, Bitler siyasetine 
daha fazla bağlamyor 

Paria1 7 (A.A.) - ltalyan· 
Alman-jıpon misakı miinue~ 
tile Eko dö Paris gazetesiode 
Pertioakı diyor ki: 

"Bu sistem ihf mal Sovyet 
Rusyadan ziyade IDgiliz impa
ratorlalıuuı istihdaf etmektedir. 
8u miHka imalanm lco,.... 
olan iic; devlet Moskova bitki· 
metine karşı ddale girişemezler. 
Buoa mukabil bu üç devletin 
üçü de lngiltereye ve lngiltereye 
tibi memleketlere darbe İDdir· 
mete kadirdirJer. Almanya hava 
filolarım Londra üzerine Hvk
edebilir. ltalya Mııın ve Japon
ya Hooıkong ve Sioıapuru 
tehdid edebilir. Ayni şey Fcan· 
sa hakkında da söylenebilir. 

Salibiyettar bir zatın dün 
dediği gibi, hakikatte ahva\ ve 
wkuabn ittifak ve tesadüfünde 
bir fırsat gibi görünm'!ktedir. 
Önümüzde yazılmıt bir Alman
ltalyan muahedesi vardır. Ve 

lcrioe değilse de meofaat endi· 
ıesinden iri olduklarına vücude 
getirilmiş olan koalisyorı baıka 
bir gaye takib etmektedir. Ve
ya edecektir.,. 

Popuiaire gazetesinde Leraux 
ıöyle yazıyor: 

•ltaı,aa _.,.._ Hiıd. Iİ)le" 

setine gitgide daha zi~de b -
lanmaktadır. Af manya barbden 
evel Avu.toryaya yapbğı gibi 
parlak tanaanı vücude ıetirmek· 
tedir. Alman siyaseti hızına al· 
mıştır. Ve Mussolini bu aıyaseti 
adım adım takib etmek mecbu· 
riyetindedir.,, 

Humanite gazetesinden: 
•Dünya bundan böyle demok

ratik hürriyet mem eketlerinde 
müdahalede bulunmaktan, harbe 
tahrik etmekten, fütuhat maksa
dını ve Faşist tahakkümünü te· 
min için taarruzda bulunmaktan 
ibaret olan müşahhas bir siya
set karşısında bulunmaktadır.,, 

biç olmazsa bu muahede hak- S J • • 
kında malumatımız mevcuddur. ay av seçımı 
1936 senesinde ltalya bu kadar )d 
ağır bir surette inkıyada müte· yapı 1 
mayil detildi. Fakat nihayet Ankara, 7 (A.A.) - Cumhu-
ikna edilmiştir... riyet Halk Partisi genel sereter-

Epogue gazetesinde Kerilliı liğinden: 
diyor ki: Boş olan Beyazıt ve Kütahya 

•Bizim için medeniyetin bu ve Zonguldak saylavlıkları için 
büyük müdafilerinin samimiyet- 7-11-937 pızu günü yapı an 

seçimde Cumhuriyet Ha le p.,. 1 Sinemalarda 1 tiıi namzetleri Sıhhiye Vekaleti 
- - Müstetırı Hüsamettin Kural, 

Bugün; 
Tayyarede: 

Saray Konseri 
M.,ı. Eıert 

Lalede: 
Atet taburu • Şovbot 
Miki • Jümal 
Elhamrada: 
iki kanlı koca • Nina Pe· 

trevanın yalanı 
Karfıyaka SDmercle: 

Marinella - Miki 

N6betçi eculaanela 1 

Bqvelcilet hutuıi kalem müdürü 
Vedit Uzgören, eski Erzurum 
saylavı Tarih, Cotrafya öğret· 
menlerinden Necati Güoer itti· 
fakla ıeçilm ılerdir. 

TAKViM 
Rumi· 1353ıArabi-1356 
tJktepiB 27 Ramaan 5 

Tqrinisani 

9 1 
9 
3 
7 

Ha:nrhlı: tahkikatında yapılan 
tetkikat üzerine verilen ehlivukuf 
raporunun ü~ numaralı cevaba 
şudur: 

•Geminin dahili teşkilabnda 
bir tadal yapılmadıkça hamu'e 
miktanna bir tesir yapmaz.. 

Ba gemi son ehlivukuf tetki
kat.oda getirilen esas plandaki 
1876 tarihini taşır İnşaiye zama
nına aittir. Hamu\esi 995 lngi
liz ton litosudur. Fakat geminin 
altında, başta 89, 1 ve kıçta 86,39 
ton ki, cernan 17 5,40 tonluk sik
leti taşıyan ve safra tankını gös· 
termektedır. Gemi bize almdak· 
tan sonra tahsis olunduğu sefer
de ihtiyaç suyunu koymak üzere 
bu safra tanktan sa sabrancı 
haline afrağ edilmiştir. 

Geminin iki numarah amba
rından kömürlüğe muttasıl olan 
saç bölme kesılerek tahta bir 
kapı ile iki numaralı ambara bir 
medhal yapıldıktan sonra 96 
tonluk kömür istiab edecek bir 
mahal ambardan tahta perde ile 
bölünerek kömürlük haline ifrağ 
edilmiştir. Bundan başka gemi· 
nin kıç tarafında zabitan kama· 
ralan1 birinci kamara ve bunun 
üzerinde de yemek salonu ve 
k1Ç kepçesinde belalar hışa edi· 
lcrek geminin dahili teşkili.tında 
bir tadil yapılmıştır. 

Avukat 8. Baha Nasuh, p 
mideki bu tadilatı gösterd kten 
ve birinci, ikinci ehli vultuflann 
tedlrilcab üzerinde mütalealannı 
t4tbaraz ettirdilEten sonra, 86zle
r 0 ne şunları i ave etmiş ir: 

- Ehli wkuf gemideki bu 
tadilitı nazara atmamıştır. Çün· 
kü, kendileri inşaiyeden b beh· 
redirler. Safra tanklarının su 
sahancı haline lcalbedilmeti ve 
iki namarah ambardan ayrılan 

96 tonluk kömürlük, geminin 
merkez muvazenesine müessir 
oldutu gibi gemiye alınacak ha· 
muleye bulun cak mahal mest· 
lesi de ayrıca ehemmiyet kes· 
beder. 

Geminin safra tanklarınm su 
sarnıcı haline getirildiğinden ve 
kıçta yapılan kamaralar, helalar 
udilatından geminin mensub ol· 
duğu lstanbul ticaret müdürlü
ğünde plin şöyle dursun, ma· 
lümet dahi mevcut olmadıtı ve 
iki numaralı ambardan kömür· 
lüğe ilhak olunan mahallin de 
planı mevcut olmadığı lstanbul 
Deniz ticaret müdürlüğünün tab· 
riratıodan anlaşılmakta ve idare 
vekilleri de bu tadilatın vukuunu 
kabul etmekle beraber bir plim 
mevud olmadığım vukuf ehli hu
zurunda ıöyJemiılerdir. 

Demek ki; 

995 tonluk bir geminin rab· 
undan ziyade bir miktarında 
merkezi muvazeneyi ihlal edebi
lecek tadilib yapan idare, bu 
tadilatını bir plinla tesbit etmek 
lüzumunu hissetmemiı ve bu ta
dilattan sonra yıllarca uzun se· 
ferler yapan ve hatta battığı 
Menin hattında •battığı yıl için· 
de. yirmi sefer yapbtı halde 
ıeminin esu planında yapılan 
bu tadilittan murakıp ve metal 
memariyet makamı olan lstanbul 
deniz Ticaret müdiriyeti dahi 

Bu gece Salı ademi malumat beyan etmittir. 
Ba gece Kemeralbnda Şifa, Bu mildiriyetin muameleıine, 

Yabancı memleketler içia ..Wik Karantinada C-ef, Kemerde Ka· geminin mensup oldutu idareye 
abone 6creti 21 liradır "41 L!L-.a. 

ı~o:--"'""!!"-~~!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!~!!!11 mer, Alsancakta Ahmed Lütfi, tetıu1UR yapan ehli vukufa ve 
ANADOLU MATBAASINDA Eşrefpa .. da Eşefpqa eczaneleri nihayet bepııne birden gafletle· 

•·---B•A•SILM-•I~•T•IR ___ _.. nöbetçi eczaoelerdir. 'lliiiııiıllıiimlıiİlmiıılllıiıııiiıı_.İıiılll_ıl' rindu doıa,. twtif etmemek •• 

bu teessüfü açıkça söylememek; 
herhangi bir vatandaşın ketme
debileceği bir hiı midir? 

Avukat Baha Nasuh bundan 
sonra gene erbabı vukuf rapor· 
larına temas etmiş ve gemiyi 
daha evel muayene edenlerin 
mütaleasına cevaben şunları söy· 
lem iştir: 

-Mevcud vesikalardan erkim 
harbiyei umumiye riyasetinden 
getirilen askeri nakliyat heyeti 
muayene raporlarında geminin 
karine Ve IU nathodan yukarı 
olan kısımlarınm kimilen paı 
içerisinde bulwıduğu Ye raşpa 

yaptırılmasına imkan basıl ol
madığı yazılmıştır. 

Acaba raporda imzası bulu
nan deniz ticaret müdiriyeti fen 
heyetinin makme müteha sısı 
Haydar ve inşaiye mütehassısı 
Hidayet Ôzçeliği n ayni tarih'e 
lstanbul deniz tıcaret müdiriye· 
tine verdikleri raporda, karine· 
nin bu halinden bahsetmiyorlar. 
Muayene mesahai sefain ta imat· 
namesinin 12 inci maddesine 
aykırı olarak geminin bu halde 
muayenesini yapmış oluyorlar. 
Ve askeri deniz nakliyat kon\•s· 
yonunun erkanı harbiyeye ver
diği raporda levha zayiatının 
yüzde otuz, otuz beş yukarı bu· 
lunduğunu yazıp imzalamalarına 
rağmen kendi müdiriyetlerine 
verdikleri raporda kat'iyyen bun
lardan bahsetmiyorlar. 

işin içine bir de liübalilik 
giriyor. Hidayet Ôzçeliğin ver
diği raporda yaphğı ılave ve 
imzalar da pyandır. 

Muayene ve meaahai sefayin 
talimatnamesinin üçüncü mad
desine göre, fen şubesi müdü
rünün emir ve idaresi tabbnda 
müştereken vazife ifa edecek olan 
güverte, makine, inşaiye, kazan, 
ıqot8r ve elektrik miltehassıaları 
22 tarihli raporu verirken 
tereken har ket ve yarım ya· 
malak yaptıklan tetkikatı muta. 
zammın raporu müctemian ımza 
ettikleri halde bunlardan Hida
yet Ôzçeliğin 26/10/935 tarihile 
bu raporun içine "gemide tea· 
bit edilen tam ırat yapılmıştır. 
deyip imza etmesi mumaileyhia 
vaz fesindeki laübalil ğinden baş· 
ka cür'etine de ayrıca bir de· 
lild r. Kaldı ki, bu meşrubatın 

üstünde "kıç tarafa konmuş olan 
çark tek ar havuza alındığı za· 
man tehdil edilecektir. kaydı 
mevcuddur. 

Gemide 
noksanlığın 

yapılmasına 

zahirdir. 

tesbit edilen bu 
26 tarihine kadar 

imkan olmadıtı 

Avukat şu noktalara da temaı 
etmişt'r: 

-Doıyada mevcud bulunan la
tanbul Deniz Ticaret müdiri· 
yetinden getirilen tahkikat fez· 
lekesinde şu kayıdları okuyoruz: 

"Sorguya çekilenler üzerinde 
hasıl eylediğimiz intiba iıe ken· 
dilerioi kusurlu göıtermemek 
için tam bir tesanüd ve atız 
birliği ile ve biribirlerine mü· 
sabaka ederceainc vazifelerini 
yaptıklarını anlatmaktan ibaret 
bulunmaktadır.,, 

Gene dosyada mevcad lzmir 
cezaevi direktörlüğünün 11gizli
dir,, kaydile 1.S/11/935 tarihin
de lzmir müddeiumumiliğine 
yazdığı tahrirat ve melfufu Ege
palaı oteli firmuma yazılı Arab 
harili lcatıdlan okuyoruz. 

Cezaevi direktörü ıuna ya• 
zıyor: 

•Dünkü gün yüksek kabnız· 
dan izin alarak lnebola vapura 
kaptanı Mehmet Alile göriifmete 
ceza evimize gelen Denizyollan 
direktörü Zekeriya ile diter ar· 
kadaşı beraber oldutu baldo 
direktörlütumm odaıında röriit-

tükten sonra not ve Zekeıiyanın. 
kaptana verdiği Arap harflerile 
yazıh iki kağıdıo yazıları okun· 
mak ve sonra lcend" sine veril· 
mek üzere tarafımdan alınmıştır, 
yazıyı okudum. Yazının kaptan• 
hadise hakkında öğretid bir 
yazı olduğunu anladım. Görül· 
mek Ye ooa göı-e gereği yapıl· 
mak üzere sunuldu,, yazılıdır. 
Bu mektup şayanı dilı:bttir. 

Hulasa; hazı.:;lık tahkikatında 
yapılan tetkikat neticesinde ve
rilen rapor. noksan malumata 
istinad ettiğinden ve esoayi mu· 
hakemede yaptırılan tetkikat ne
ticesinde alınan rapor da yakarıda 
yazdığımız sebeplerden mahke
meye kanaat verecek bir kıymet 
arzetmez. Gemi inşaiye işinden 
anhyarı mütehassısların da bulu
nacağı bir heyet martfetile tet· 
k kabn yaptırılmasını dileriz. 

Avukat hulasa olarak sözünü 
burada bitirdi. Ve keyf ıyetio tek· 
rar ve mütehbasSJslarca tetki· 
kini iıtedi. 

Mahkeme reisi Bay Süreyya, 
mahkeme bilfarz tekrar tetkikata 
karar verdiği takdirde, ücretin 
ver.lip verilemiyeceğini sordu: 

Mehmed Ali kaptan ayağa 
kalkb: 

- Ücret verecek takatim 
ka madı .. 

Dedi. 
Suçlunun vekilleri amme na· 

mına tetkikatın yapılmasını iı· 
tedi. 

Muavim Bay Hulusi, amme 
namına tetkikata iştirak edemi• 
yecetini söyledi. 

Mahkeme bu işin tetkiki içla 
duruşmayı 13 Kanunuevel Pa· 
zartesi gününe ta ik etti. 

• •• 
Müddeiumumi, işletme Ştfi B. 

Zekiryaıun bu madde nıuc hince 
cezalandarılmasını istımı tir: 

240 m i madde - Kanundi 
yazılı hallerden başka her ne 
ıuretle olursa olsun vazifesini 
ıuiistimal eden memur derece
sine göre üç aydan üç se e)'e 

kadar hapsolunur. Cezayı tahfif 
edecek ıebcblerm vücudü halin-

de bir aydan az olmamak üzere 
hapis ve otuz liradan yüz liraya 

kada ağır cezayi nakdi ile ceza• 
landmlır. Ve her halde müebbe-

den veya muvakkaten memur+ 
yetinden mahrum edilir. 

Müddeiumumi, kaptan Mehmet 
Alinin de şu madde mucibince 
cezalandır'masım istemiştir: 

383 üncü madde - Bir kimse 
tedbirsizlık veya dikkatsizlik veyi 

san'at ve meslekte tecrübesizlik 
veya nizam ve kaidelere riayet• 

sizlik neticesi olarak bir yangına 
veya infilaka veya batmağa ve 
deniz kazasana veya umumi bir 
tehlikeyi mutazammm tahribata 
ve musibetlere sebebiyet verirse 
otuz aya kadar hapse ve yüs 

liraya kadar ağır cezayi oakdiyo 
mahkum olur. 

EA-er bu fiilden bir şabsııa 
hayatınca tehlike hasıl olur .. 

altı aydan beı seneye kad~ 
hapse ve elli liradan yüz elli 
liraya kadar cezayi nakdiye .. 
bundan ölüm vukua gelirse bet 
seneden fazla olmamak üzere 
ap hapse ve yüz liradan her 
yüz liraya kadar ağır ~ 
nakdiye mahkUm olur. , 

Dr. Şalıt 
istifa etmiyor .. 

Berlin, 8 (Radyo) - AlmaoY' 
Maliye Nazın Dr. Şaht, istif' 
edeceği hakkındaki haberler üpr 
rine demiştir ki: 

- Ben, vazifemde kalmak" 
devam ediyorum. Takip ettıtidl 
yol, Hitlerin yoludur. 
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- 1 O - Yazan: Aleksandr Düma 

Merdiven başında duranlar kavga etmiyordu. 
Kadın masalı söyliyerek eğleniyorlardı 

Oyunun icabı olarak her ya· 
ralanan adam yerini o zamana 
kadar seyirci kalan başka bir 
•rkadaşma bırakarak kend ni 
Yaralıyanın karşısına yeni bir 
kuvvet dikecekti. Merdivenin 
rtıuhafızı olan silahşor beş da· 
kika zarfında elinden, diğeri 
Çenesinden ve üçüncüsü de ku· 
latından olmak üzere üç kişiyi 
hralamış ve kendisi hiçbir yara 
alınamıştt; bu hal onun meha
~etine delalet ettiği için, oyunun 

, 1tabı olarak, kendisini üç kere 
•lkış]amışlardı. 

Çok güç olduğu şüphe götür· 
llıiyen bu oyun, bizim genç 
Yolcuyu şaşırtmış olmakla bera
~er, bu hayretini sezdirmek te 
•atemiyordu. 

O, memleketinde, insan\arı 
Çok azgın olan o diyarda, ufak 
tefek düellolar görmüş o\makla 
beraber, bu dört kişinin göster
llıiş oldukları cür' etkarlığı, Gas· 
konyada dinlemiş bulunduğu 
kahramanlıkların fevkinde bul· 
tn11ştu. 

O, kendisinin devler diyarına 
düştüğünü zannederek korkmağa 
başlamışh; bununla berabeT da· 
ha işin souuna varamamıştı; 
Merdiven başı ile bekleme odası 
lncseleleri de vardı. 

Merdiven başında duranlar 
kavga etmiyordu, kadın masal
lan söyliyerek eğleniyorlardı; 
bekleme odasında ise saray ha
yatı konuşuluyordu. Dartanyan, 
tnerdivcnin başında utancından 
kı7a:r - 1.-kl.me odasında 
ise korkusundan titremişti. 

Gaskonyada iken genç oda· 
lıklar ve hatta kapatmalara karşı 
kendisini düşman kılan sıcak ve 
lllüşevveş düşüncelerini bu şaş· 
kın zamanında hiç akimdan ge· 
Çlr~ediği hatde, şimdi onların 
Çok utangaç ve etraflı hikayele· 
tine büyük adamların isimlerinin 
karıştırıldığını görüyordu. 

Merdivenin alt başında ahlakı 
sarsıldığı g bi bekleme odasında 
da kardinale karşı hürmetleri 
kırılıyordu. Dartanyan, kardina· 
lin Avrupayı titreten siyasetinin 
\te hususi baylltmm tenkid edil· 
lllekte bulunduğunu ve bu hal· 
leri fena gören bir çok asilzade
~ttin ceza}a çarpılmış bulunduk· 
llrını hayretle dinliyordu. 

b'·Babası ihtiyar Dartanyamn 

-·-· balar salıverilmiş ve artık her 
hali tenkid edilmeğe başlan· 
mıştı. Bu hal karşısında ıçıne 

korku giren Dartanyan, düşü· 
nüyordu: 

- Bu adamlar ya kalebent 
olacak, yahut asılacaktır; onları 
dinlediğim ve bu halleri öğren· 
diğim ıçın benim de onlarla 
beraber sayllacağıma şüphe yok. 
Kardinale karşı hürmet besle· 
mekliğimi söyliyen babam, bu 
boşboğaz heriflerle beraber bu
lunuşumu duyarsa ne söylemez? 

Dartanyanın söze hiç karış
madığını söylemeği fazla bulu
ruz; yalnız, on ara dört gözle 
bakıyor, sözlerini can kulağı ile 
dınliyor ve h çbir söz kaçırma
mak için beş hissini birden on· 
lara hasrediyordu. 

Babasından almış bulunduğu 
nasihat hilafına olarak, işitt.ği 
şeylere karşı alaka g·;stermeğe 

ve bilmediği şeyleri öğrendıkçe 
söyliyenleri takbih yerine takdir 
etmeğe başlamıştı. 

Bununla beraber, M. dö Tre
vilin muharipler.ne yabancı bu
lunduğu ve sarayda ilk defa gö· 
riildüğü ıçin yanına biri ge erek 
ne istedığini sormuştu. Bu suale 
karşı mütevazı bir hJide ısmini 
söyleyip bir vatandaş olduğunu 
da ilave ettikten sonra M. dö 
Trevili bir lahzacık görmek is
tediğini rica etti... Bu ricası o 
adam tarafından kabul edilir 
gibi gösterilerek, münasip bir 
zamanda arzedc;ceği cevabım 

1 
Bir az kendine gelen Dartan· 

yan, etrafındakilerin çehre ve 
kıyafetlerini tetkike daldı. 

Bu neşeli adamların ortasında 
ayakta duran 'iiksek boylu ve 
korkunç çehreli silahşorun elbi· 
sesi göze çarpacak kadar aca
yipti. 

Hürriyetin istibdattan ziyade 
sürdüğü o zamanlarda giyilmesi 
mecburi olmıyan resmi mantosu 
arkasında yoktu, fakat bir az 
solgun, eskice ve gL>k mavisi 
renginde bir caket gıyinmiş ve 
bu cakt-tin üzerine takmış ol
duğu hamailin altın işlemeli ke
nar an, güneş karşısında akan 
su 'ar g bi, parı ldıyordu. 

Mor renkli kadifeden harma
niyesi omuzlarından aşağıya 
doğru sarkmakta ve göğsünden 
gorunen hamailin ucunda da 
kocaman bir kıhç asılmakta bu· 

lunuyordu. 
Nöbetten yeni çıkmış bulunan 

bu silahşor, nezle olduğunu söy· 
liyerek ara sıra öksürüyordu. B4n · 
dan dolayı harmaniyesini giyin· 
miş bulunduğunu a1ametli bir 
tavırla bıyıkl&rını bükerek etra
fındakilae anlatırken, herkes 
onun hamil ne ba~<ıyor ve Dar
tanyan ise hepsinden ziyade 
dikkat edıyordu. Silahşor di
yoıpu ki: 

- Ne yaparsın? Modoya uy
mak lazım. Akılsızlıktır amma, 
nihayet modadır. İnsan babadan 
miras kalan parasını bir az da 

keyfi için ha. camaııdır. 
- Sona var -

___.......,....__......___...~---------..--.d~~~~~~~~-=--=---~~~-~ 

Zonguldakta kö
mür bayramı 

Uzun Mehmede abide 
yapı;acak 

Zonguldak, 8 (Hususi)- Kö
mür bayramı bugün Ha.kevin· 
dP: ve şehirde büyük merasımle 
kutlulanmıştır. Bu meyanda kö· 
mürü ilk bulan uzun Mehmed 
haraı etle )aşatılmıştır. 

Türkiye p1 anlı bir endüstri
leşme ile Türkiyeyi bir ziraat 
memleketi olduğu kadar bir en· 
düstri memleketi de yapmağ-a 

karar vermıştir. S nayileşmek· 
teki ilk iddıamız her şeyden 

önce yurd için iht.yaçlara ce· 
vap vermektir. 

Sarhoşluk hali! 
Saçmalardan sonra tecavüz 

Dün gece Taflan gazinosunda 
enteresan b r sarhoşluk hadise· 
sinin cürmü meşhudu yapılm ı ştır. 

Makascı Fehmi adında bir 
şahıs lazlaca sarhoş olmuş ve 
hanendelerin şarkı arı arasında 
şöyl~ söylenmeğe başlamıştır. 

Allah isterse insanın iş ini 

Mermere geçirir bütün dişlerini 
fstemezs · onun iş ni 
Muhallebi yirken k .rar dişini 
Bu saçmal rla saz d ı lıyenle

rin canını s kan F<'hmi, işı azı· 
tarak hir de tecavüz... başla-

mhtır .. Dün, nöbetçi hakim hu· 
zurun1 çıkarılan suçlu şu cevabı 
vermiştir: · 

- K k yılda bir keyif yapa· 
yım dedim, o da burnumdan 
gel dil 

Suçlunun para cezasile mah· 
lcumiyet ı ne karar verilmiştir .. 

9Jı•~ 
Güref, fudbol 

Pazar tema~larının neticeleri 
Pazar günü Alsancak saha· 

sında yapılması evelce takarrür 
etmiş olan hususi fudbo1 müsa· 
bakaları birdenbire ortaya çıkan 
saha tamiri dolayısile halle sa
hasına nakledildi. Bu suretle 
Alsancak sahası ancak güreşler 
için aç ldığından erkenden ge· 
len seyirciler geri dönmeğe 
mecbur kaldılar. Bittabi güreş
ler de pek az seyirci önünde 
geçti. 

İJk güreş Tekirdağlı Hüseyin 
ile lzmi li Yamalı Hüseyin ara· 
sında yap1ldı. Yamalı Hüseyin 
rakibine nisbeten daha tecrübeli 
olduğundan 17 inci dakikada 
tuşla galib geldi. 

ik nci güreş Dinarlı Mehme
din kardeşi İsmail ile Pehlivan· 
köylü Mustafa arasında oldu. 38 
inci dakikada Mustafa kaşından 
yaralandı. Kan durmadı, güreş 

akim kaldı. 
Üçüncü güreş Karşıyakalı Vas

fi ile Bucalı Mehmed arasında 
idi. Bucalı Mehmed daha faik 
güreşerek sayı hesabile galib 
ilan edildi. 

Dördü ,.. cü güreşte molla Meh· 
met ile Yunanlı Panağos karşı· 
laştılar. 40 dakika için kabul 
edilen bu güreşte Molla Mehmet 
son dakikalarda faik oyunlarla 
puvan kazandı ve Yunanlı raki· 
bine sayı hesahile galib ilan 
edildi. Ma1mafih, bu güreş bir 
hayli dedikodulu oldu. 

En son güreş İbarabim • Gala
tis arasında yapılacakb. Fakat 
hava kararmıştı, güreş talik 
edildi. 

Futbol: 
Halk sahasında Alsancağm 

1-1 berabere neticelenen B. ta
kımları arasındaki maçtan sonra 
Yamanlar· Demirspor takımları 
karşılaştılar, 3 ·3 berabere kal
dılar. Bu oyunda Demirspor ta· 
kımı, kuv·ıetli rakibine karşı güzel 
bir oyun çıkardı ive beraberliği 
tahmin etti. Alsancak·Ateş kan· 
şık takımları arasında yapılan 
karşılaşma Ateşin 4-1 galib;yeti 
ile neticelendi. Alsancak takı
mından yalnız Zehir Alı eksikti. 
Ateşliler, eski ağabeyleri gibi 
çok güzel oynadılar. 

Bahri babada 
Geceleri çakallar do

laşıyormuş! 

Şehir içinde çakallar dolaş· 
mağa başlamıştlr. Amma bu ça· 
katlar, Mezarlıkbaşında bazan 
dolaşan iki ayaklı çakallar deği l ; 
dört ayaklı mahluklardır. Hadi
seyi anlatalım: 

Uttnetle bahsettiği bu büyük 
'danı, silahşorların ağız eğlen· 
eesi oluyor ve ona karşı yürüt
t"'-

Maden kömürü; sanayiin ana 
maddesi, end strinin ekmrğidir. 
Bu bakımdan maden kömürü
nün değer.ni burada anlatmağa 
lüzum yoktur. 

-'i"riWl9CWt * ... _ 

Bahribaba parkında dolaşan 
haneberduşlardan bir Alaşehir
linin omuzunda taşıdığı b ir ça· 
kal, bundan bir müddet evel 
kaçmış ve köpeklerle çiftleşerek 
melez çakallar türemiştir. 

llderi alayları çarpık bacakla· 
'1rıa ve kamburuna kadar ilerli
'tordu; bazıları da k.ardi nalin 
~etresi Madam Oegillon ve kız 
l ardeşinin kızı Madam Kam ba-
et hakkında avam şarkıları oku· 
}'cırdu; bazıları da kardinalin 

:ıuhahzlarını ve gulamlarını hid· 
ete getirmek için planlar: ve 

tartiler tertip ediyordu... Bu 
allerin hepsi Dartanyana ina

~tlınıyacak şeyler gibi görünü
"Otdu. 

k Bununla beraber, kardinale 
• arşı Yapılan bu tecavüzler ara· 
ı.ıın k 
.., a ralın ismi karışınca o ge· 
t eıe ağızlar hemen kapanıyordu; 
eredd·· l 

l ut e etraflarına bakınıyor-
llt 
b "e oturdukları oda ıl~ yanı 
stŞ•ndaki M. dö Trevilin daire· 
le~k· bölen duvarın kalınlığını 
t6~k eder gibi görünüyorlardı; 
ge t açı an yeni bir a ay. sözü 
~ 0

. haşmetli kardinal aleyhine 
e..,ıtmiş b .. . k . L • unun uzerıne ·an~~-

Toprakları mlzda bu kıymetli 
maden cevheri boldur. Öyle ki, 
kömür istihsalinin, kömür sana· 
yiinin me)·kezi olan Zonguldak 
kömür havzasmın engin kömür 
hnineledn;n zeoginliğı bizce 
bile henüz mt-çhuldür. 

Tabiatın Türk topraklarına 
bahşettiği kömür serveti hazine· 
sinin anahtarlarını bize •Uzun 
Mehmed,, adh bir Türk çocuğu 
verd·. 

Uzun Mehmed, tabiatı yen· 
mek aşkını yüreğinde en taze 
bir heyecanla saklamış ve he· 
yecanlarmın ateşled ği aşkına 
bvıışmuş bir Türk köy;üs.idür. 

Maden kömürü yaka ı harp 
gemi er ndf' a ·kerl.k yapmış ve 
maden ~ömiirünfüı ynnı ıçin 

olan drğer n Öğ'renmiş ola11 
Uıun Me~med, a.skc d~n Ö'lÜD-

et• üstü ve a ı tı feyiz ve bere
ketlerle dolu topraklarımızda 
maden kömürü cevhnini ara
mağa ~oyulmuştur. Köklü bir 
fikri sabit hal .nde Uzun Meh· 
medin kafas na yerleşen bu şu· 
or'n a rama aşkı 8 lkinciteşrin 
1829 giinü semeres'ni vermiş, 
Uzun Mehmed, Ere::rl ı nin Köse· 
ağzı mevkiinde ilk maden kö· 
mürü damarını bu 1 muştur. 

Eğer bogün planlı bir sana· 
yileşme hareketi yapıyorsak 'e 
eğer endüstrinin ana gıd_as1 olan 
ınaden kömüı ü için harıce para 
vermiyorsak bunu Uzan Meh· 
medin bu bu1 uşuna borçluyuz. 

Zonguldak Halkevi, kömür 
bayramı münasebeti!~ "Tü kiye
de n aden kömü ü ün keşfi ve 
Uzun Mehıned,, adlı bir broşür 
neş·etnıiştiı. 

Zonguldak Urayı, Uzun M ·h· 
med için güzel bir abide vücu· 
d ,· g tir m ği k~nrla, ırmı tır. 

Babrıbaba parkındaki inlerde 
gizlenen ve büyüyen bu çakallar, 
gece on:ikıden sonra Halkevi 
civarındaki ev'ere kadar girerek 
bir doktorun hindılerin ; , birkaç 
Musevinin tavuklarını yemişlerdir. 

Bu civarda oturanlar, saat on 
ikiden sonra defıhacet için dışan 
bile çıkmaktan çekinmektedir. 

Bir muhabirimiz anlahyor: 
- Babribabada seyyar bir 

salıcının, bütün evlere lazımlık 
sattığını g.lrdüm. Hayretimi sak· 
lamıyarak kendisine sordum: 

- Lazımhk alışverişi yeni 
mi başladı? 

- Burada çakallar geziyor· 
muş ta; kimse aşağıya inemiyor
muş, herkes birer lazımlık teda
rik etmek mecburiyetinde kal
mrş. Bu çakallardan Al.ah razı 

Perdemizde 
Akisler 

Aşık Gariple Karagöz atışmak 
üzereyken perdeye Kemal Kamil 
gelir. Boynunda lastik yaka, 
elinde sapı kopuk bir şemsiye, 
arkasında yakası kadife bir lata, 
ayaklarında lastik • mes vardır. 
Kendisini tanımıyanlar Divrik 
kazas mal memurluğundan teka· 
ilde sevkedılmiş sanırlar. Gürül· 
tüyü işitince müdahaleye kalkar: 

- Ayıptır Karagöz ağa .. İlin 
misafir aşıkına böyle muamele 
edilmez. 

Karagöz - Sen de nereden 
çıktın be?. Kimsin sen?. 

- Bana Hilal eczanesi sahibi 
meşhur reklamcı Kemal Kamil 
derler. 
-Anladım. Hani şu her gün 

bir martavalla gazetelerde çeşitli 
reklam yaparak aldananlardan 
muttasıl küfür yiyen sen misin?. 

- Ta kendisi ... 
-Pek ala.. Biz Aşık Gariple 

atışıyoruz, sana ne oluyor?. 
- Ne demek bana ne olu

yor? Şimdi bu adam lzmirin 
yabancısı değil mi?. 

- Evet. .. 
- Onu a!ıp evvela elektrikli 

tramvaya bindireceğim. Bılet pa· 
rasının Karantınaya kadar daha 
az, Güzelyalıya kadar daha çok 
olduğunu göstereceğim .. 

- Sen ne antıka şeysin yahu?. 
Dünyada bundan daha tabii ne 
olur?. Bilet parasının ölçüsü me· 

safedir. Karşıyakaya da, Menemene 
de ayni para ile gidecek değil
sin ya ... 

- Acele etme Karagöz ağa .. 
Reşadiyeden döndükten sonra 
Aşık Garibi Kordon tarafına gö· 
türeceğim .. 

- Ne olacak sanki?. 
- Bir şey olacağı yok a; 

ona belediye otobüslerile Güm· 
rük önüne de, Alsancağa da 
beş kuruşa gid .ldiğini göstere· 
ceğim ve bu suretle bilet para
sının mesafe ile ölçülmediği 
yerler de olduğunu sana ispat 
etmiş olacağım .. 

- Vay canına .. işte bu doğru. 
- Doğru amma düzeltilmesi 

güç ... 
- Otobüsler belediyenin de 

ondan.. Otomobillerin, otobüs· 
lerin şehir dabilinde koma çal
maları yasak değıl mi?. 

- Yasak .. 
- Halbuki belediye otobüs-

leri çalıb duruyorlar. 
- Bu da doğru .. 
- Sen de, a Karagöz ağa, 

Ahfeşin keçisi g ibi ne söylerlerse 
başını sallayıb doğru diyorsun. 

- Doğıu söze eğri mi diye
yim babalık; sen beni, beyazlan
sın diye içine süt katılmış suyu 
halis süt yerine satan madrabaz· 
lardan mı sandın?. 

- Ne demek? memlekette 
halis süt yok mu? 

siz eczacdar da içine nane ruhu 
karıştırılmış suyu "Asit teraso 
mitagorik,. diye bir isim uydu
rarak hastalara 273 kuruşa ka· 
zıklamıyor musunuz? 

- Kazıklamıyoruz .• 
- Ôyle ise direkliyorsunuzdur. 

- Kuzum Karagöz bu bahsi 
kapa .•. 

- Peki kapatalım. Sen şimdi 
git te bana Hacıoğlu Sadığı 
getir bakalım. 

Kemal Kamil gider. O sırada 
Kanlı kavağın ejderhası vızlıyarak 
gelir. Evvela Aşık Gariple oğ· 
lunu, bilahare Karagözle Haci· 
vadı alıp götürür. Bir müddet 
sonra Aşık Garibi deve şeklinde, 
oğlu Musluyu da kunduz şek
linde, Hacivadı keçi şeklinde, 
Karagözü de eşek şeklinde per
deye iade eder. 

Hacivad - Eyvah Karagözüm; 
sen eşek olmuşsun .. 

Karagöz - Deme Hacivad? 
- Hacivad - Vallahi Kara

gözüm, doğru söylüyorum. Vah, 
vah, vah.. Yand m sana ... 

Karagöz - Desen e Hacivad, 
içim dışıma vurdu .. 

Hacivad - Vay Karagözüm; 
senin eskidenberi için eşekmi idi? 

Karagöz - Ôyle olacak zahir .• 
Yeryüzünde insa:-ı kıyafetinde 
dolaşan az eşekmi var Hacivad? 
Anlaşılan; ben de onlardanmışım. 
Şimdi içim dışıma çıkh. Peki .• 
sen ne yapacaksın?. 

Hacivad - Ben mi?. Bana 
ne olmuş?. 

Karagöz - "türkü söyl iyerek. 
Bana ne oldu da ben bilemem; 
amma sana ne oldu da ben bi-
lirim .. 

Hacivad - Merakımdan çat· 
lıyacağım Karagöz; söyle bana 
ne olmuş?. 

Karagöz -Ayol1 ~en mükem
mel bir dağ keçisi olmuşsun .• 

Hacivad - Deme ... 
Karagöz - Demesi, mcmesı 

yok Hacivad; kuyruklu, sakallı, 

aşa~ılık bir keçi ... 
Hacivad - Eyvahlar olsun ..• 

Bari keçilik bana yakışmış mı?. 
Ka agöz - Ne demezsin?. 

Akaviza giyen yetmiş altılık has· 
ta Yahudi karıları vardlr ya? •. 

Hacivat - Evet •.. 
Karagöz - Hani, yaramaz 

çocuklar arkasına takılıp •guguk,. 
diye bağırdıkça "yozun çiksin ,. 
derler?. 

Hacivat - Evet.. 

Karagöz - Suratları sıkılmış 
ıslak çamaşıra, vücutleri yamalık 
paçavra bohçasına, takunyalı 
ayakları dörL sene kullanılmış 
eski ayakkabı köselesine ben

zer?. 
Hacivat - Evet .. 
Karagöz - İşte onlara ben

zemişsin .• 

- Ben söylemiyorum; çocJk 
hekimi doktor Ali Agah söylü
yor. Gazeteye bastırdığı yazısında 
"halis inek südü bulmak kabil 
değildir,, diyor. 

Hacivat - Aman Karagöz, 
şimdi ölürüm. 

Karagöz - Zaı en ölmesen de 
öldürecekler. 

Hacivat - Böyle fena şeyler 
söyleme Karagözüm. 

- Bu vaziyet karşısında be· 
le diye ne yapıyor? 

- Ellerinizden öpüyor Bayım. 
- Öyle ise henden selam 

ıöyle •.• 
- Alayı bırak Kemal Kamil; -olsunl.. 
Bu bir saka değil~ bakikattir. 

Medeni bir şeb r içinde çakal
ların dolaşmasına gülmek mi, 
esef etmek mi lazım?. Burasını 
okuyucuların takdirine bırak yor 
ve nazarı dikkati ceıbediyoruz. 

Karagöz - Ne fenası yahu?. 

Keçi değil misin?. Eninde, so
nunda mezbahaya uğnyacak.sın . 

Şeyh Küşteri 

8. Ferid Bayır 
Trakya mua\lim kursları şefi 

8. F aid Bayır oradaki vazifesini 
ikmal ile İzmire gelmiştir. Bu 
defa kendisi Kızılçu l lu kursları 
terbiye şefliğine verilmiştir. Ar
kadaşımıza hay rlı muvaffakıyet· 
ler dil er iz. 



ANADOLU 

Başbakanımızın değerli nutuliları 
Satış ve tarım kooperatifleri- Standardizasyon - Mahsul· 

lerimiz ve sanayiimiz, madenlerimiz, denizciliğimiz ............ 
Kamilist rejim umumi ve ferdi çalışma ve menfaat gayesi üzerinedir. Madenlerimiz için 

üç yıllık plin yapılacakbr. Şimdiye kadar iyi neticeler alınmıŞtır 

941 de madenlerimiz 14 milyon liralık dOviz getirecek 
- Başı 1 inci sahifede -

ken, bina, )iyecek ve içecek 
gibi bayat acuzluğunda ölçüler 
kanunu tatblkatı gibi ahı veriş 
doğruluğLtllda müesıir vazifeler 
alacaklardır. 

Bel~diye gelirlerini artırmak 
için tedbırler alınacak ve şehir 
dahilindeki kara ve deniz nak
liy~lerinin ve diğer ticari mahi· 
yette umumi hizmet iılerınin 
peyderpey belediyelere devri 
temin olunacaktır. lstanbuldan 

._ başlanarak coğrafi mevkii ve 
tabii güzelliği seyyah celbine 
müsait şehirlerimizin bir plan 
dahilinde ve bu maksad.arla 
imarına devlet büdcesinden yar
dım edilecektir. 

Polisimiz: 
Polis teşkilltanı kazalara ka· 

zalara kadar teşmil edeceğiz. 
Ve şeb'rlerde belediye zabıtası 
polisler tarafından temin edile· 
cektir. Polis ve amirlerin halkla 
olan münasebetleri ve halka 
karşı vazife ve hizmetleri için 
buıuıi kuralar terf p edilecektir. 

Dahili ye teıkildtı: 
Nüfus yazımı ve jandarma ve 

po1is baklandaki meaaiye her 
birine ait plinlar dahilinde ~ 
vam edilecektir. 

Yollarda, kasabalarda seyrü· 
seferin tanzimi ve selimeti için 
umumi bir kanun hazırlayacağız. 

Hulasa olarak dahiliye teıki· 
litamızın memleket dahilinde 

. geniı mikyasta ve plinh bir 
surette ileri rehberlik vazifesini 
en iyi bir tekilde yapmak için 
cari mesaisine dikkat ve itina 
ile devam olunacaktır. 

Saflık iıleri: 
Safık işleri her zaman üze

rinde ehemmiyetle durduğumuz 
milli meselemizdir. Bu husus
taki çalışmalara bir plin dahi· 
linde geniılik vermek siyasetine 
devam edeceğiz. 

Ana ;e çocuk bayat ve 11hh• 
tinin korunması için fimdiye 
kadar teıis edilmiı olan doğum 
ve çocuk balam evlerile çocuk 
bakım dispanserleri ve süt ço
cıakları müşahede evlerinin aayı· 
lnnın artınlması, köylerde do
tum yardımlannı temin edecek 
köy ebesi yetiştirmek için köy 
ebe mektebleri tesisi. 

Kaza merkezlerinin doktorsuz 
kalmamaıının temini yolunda 
doktor sayısını ihtiyaç derece
ıine ç karmak için alınmıf ted· 
birlerin bızlanldırılması. 
Şeb r, kasaba ve köylerimizin 

11bbi vaziyetlerini ıslah için içi· 
lecek su teıisatı, fenni mezbaha
lar tesisi vesaire gibi umumi 
11bbat işlerinin tanzim, viliyet 
ve belediye haıtaaelerinin uyı 
ve yatak adetlerinin çotalbl
muı. 

Sıtma, Trahom, Frengi ve 
Verem ıibi hastalıklara karşı 
yapılmakta olan feani mücade
lelerin teknik imkinlarının müsait 
olduğu niıbette inkitaf ettiril· 
meıi programlattınlarak tabak· 
kuna haz verecelimiz bqlıca İl
lerimizdir. 

Gdçmen iıleri: 
Ayni Vekllete verilmiı olan 

göçmen işlerinin bugünkü planla 
vaziyetini idame ve yurt fıiışın· 
dan gelecek Türklere mali vazi· 
yetimizin ill'lkan verdiği yardım 
ve kolaylıjı göstereceğiz. 

Adliye iıleri: 
Adliyemize geliyorum: 
Arkadaşlar; 
Yurt emniyeti içinde fert· 

ferin emniyetini de layık oldutu 
derecede gözöniinde tutarız. Bu 
emniyet, Türkiye cumhuriyeti 
kauunlarınuı ve Türk ha imleri· 
nin teminatı albnda en ileri ı~ 
kilde mevcuttur. Emniyet ve hak 
işleriyle alakalı usullerd~ ve ka
nunlarda kolayhk, çabukluk, 
açıkhk ve kesinlik esas olmalı· 
dar. Şefin d.rclct fid r. Ve Adli
ye işlerimizde rehberimiz ola
cakhr. 

Hukuki mevzuabn ticari ve 
iktisadi itlerle olan yakın ala
kasına ıüpbe yoktur, kanunlara· 
mızı memleketi eknomi inkişaf· 
larına ve bugünkü iktisadi hare· 
ket icaplarına daha uygun bir 
bale koymak zarureti kartısın· 
dayız. Kara ve deniz ticareti 
kanunları üzerindeki inceleme· 
leri bu sene içinde bitirerek 
biiylk aaecli• anetmek bra
nndayız. 

icra daireleri: 
icra dairelerinin ıalabı muame· 

lelerin daha ziyade emniyet ve 
ıüratle yürütülmenin ehemmiyeti 
üzerinde duraklamata ihtiyaç 
yoktur. Bu ıslahatın tam ve 
kat'i olmasını temin için 
icra kanununun me'bazı olan 
lsviçre adliyeainin icra işlerinde 
bulunmut bir mütebassııı davet 
edeceğiz Üzerinde çalışıldıktan 
ve ihtiyaçlar tesbit olunduktan 
aonra icra tetkilabnın vatandq· 
ların icra dairlerile ilişiklerini 
en iyi bir ıekilde kolaylaştara· 
cak bale getirilmesi temin olu· 
nacktar. 

Metbud cürümler kanunundan 
müsbet netice alınmıthr. Bu ka
nunun tatbik sabası na genişleten 
yeni bir liyiha teklif olunacaktır. 

Mahkümların it yerlerinde ça· 
lışmalarından kendileri için ve 
it sahipleri için karıılıkh fay· 
dalar basıl olmuştur. Bunların 
daha genit mikyasta ve bilbaua 
maden iıletmelerinde çalaıbrll· 
malan mukarrerdir. Medeni bir 
cemiyetin temeli kanunlarının 

mutlak bikimiyeti ve ferdleri 
arasındaki mi' nasebetleri ileri 
hayat icablarana uygun t~kilde 
tanıim edılmesidir. Türk adliye 
mekanizması bu konsepıiyoala 
işlemektedir. Ve iılemete de
vam edecektir. ileriyi kavraya, 
bütün adliy mevzuatımızın eau 
vasfı olacakbr. Adliye itleri 
hakkındaki mütalealarımıza b;ti
rirkeo rejimimızio aley btarlatına 
brp inkalibımıZ1n iıtikrar nı te
yid için daha müeuir kanuni 
tedbirler almak karannda bu· 
lundatumuzu ilave etmek İlte-
rim. 

Elıonomilı iıler: 
Şimdi arbclqlar, her raman 

ve her iıte iaabeti 18fmıyan ka
rakteri oldujuDu tecrübe ile de 

bildiğimiz Şefin bir kül diye 
ifade ettiği ekonomik işlerden 
bahsedeceğim. 

Önder bu kürsüden şu haki· 
katleri söylemiştir: 

•Derhal bildirmeliyim ki, ben 
ekonomik bayat denince ziraat, 
ticaret, sanayi faaliyetlerini ve 
bütün nafıa işlerini biribirinden 
ayrı düşünülmesi doğN olmayan 
bir kül say rım. 

Bu vesile ile şunu da hatırlat
malıyım ki, bir millete müstakil 
hüviyet ve kıymet veren siyasi 
varlık makinesınde devlet fikir 
ve ekonomi makaniımaları bir· 
birine bağlı ve birbirine tibi· 
dirler. O kadar ki, bu cihazlar 
birbirine uyarak ayni ahenkte 
çalıştınlmazsa hülcümet makıne
sinin motöris kuvveti ;sraf edil
miş olur. Ondan beklenen tam 
verim elde edilemez .• 

Onun büyük görüş ve ilham· 
lannan ifadesi olan Parti prog
ramımız tanm ve endüstri, ma· 
denler, ormanlar, tecim ve ba· 
yandırlık işlerini ekonomi baılıtı 
altında toplamış bulunuyor. 

Şefın ekonomik itlerde paro
lası en ileri teknik ile planla ve 
ee nachwh eeldld• -""'~ 
ııdll'. Şef bunu bize çok yerıer· 
de rasyonalleşme kelimesile ifade 
etmiılerdir. 

Ziraat, lkbsad, Nafıa ve batta 
Maliye Vekalet erinin uğraıtık· 
lan işlerin biribirinin kuvvetini 
azaltmıyacak ve bilakiı artıracak 
ıekilde merkezi bir koordina ~
yona tabi tutulması rıayonal 
çalışmanın tabii icabıdır. Bu 
istikamette çalışılacaktır. 

Zirai inlıiıaf: 
Sayın arbdaılar, 
Türkiyede teknik ve rasyonal 

zirai inkişaf meseleai Türkiye 
endüstri savaşana gireli şimdiye 
kadar Türk tarihinde biç bir 
devirde haiz olmadıtı hususi 
bir ehemmiyet iktiıab etmiş 
bulunuyor. Biliyorsunuz ki, bu· 
günün ziratt tekniği yalnız en 
fenni şekilde toprağm verdiğini 
istihsal etmek değil piyasanın 
isteditini ve istediği nisbet ve 
ıekilde topraktan almak de
mektir. 

Bu bakımdan modern çiftçilik 
en çok bılgiye, itinaya ihtiyaç 
gösteren en asil beıeri çalışma· 
lar arasına girmiıtir. Böyle bir 
zirai kalkınmayı her seyden ön· 
ce ekseriyeti köylü ve çiftçi olan 
halkımızan radikal kalkınması 
için vasi topraklarımızan iklimi· 
mizin ve coğrafi vaziyetimizin 
bahşettiği büyük imkanı ticaret 
muvazeaemizde en kuvvetli ele
ma ı haline getirmek için ve 
nihayet endüstrileıme yolunda 
ilerliyen memleketimizde köylü· 
nün iştira kudretini artırmak 
İçin ihmal edilmez bir zaruret 
aay.yoruz. 

Böyle bir net·ceye varmak 
için bu büyük milli iıin bütün 
pfhalannı ihtiva edecek eaaslı 
ye etraflı bir plan üzerinde W. 
,..-la çal11mak karanndayız. Bu 
plin mevzuat ve tedriut usul
lerimizde yapılacak detiıildik· 
leri ana tarım endiıtürilerini, ea 

başta buğday olmak üzere top· 
rak ürünleri politikamızın esa .. 
larını, hayvancıltk ve bununla 
alakalı meselelerin, orman işle
rini ihtiva edecl!k ve köylünün 
ayağına ileri tekniti ve netice
leri en kısa bir zamanda ulaş· 
tırmak ve m ili ekonomi icap· 
larımıza en uygun trelecek ve 
halkça sevilip benimsenecek ras· 
yonal bir r t" jim kurmak ana fikri 
üzerine bina edilmiş bu unacaktar. 

Toprak siyasetimiz: 
Şef: (Mı lli ekonominin temeli 

ziraatt ir) buyurmuşlar ve muh· 
telif dir""ktifler vermiılerdir. Pli· 
na bağlanarak tamamca tabak· 
kuk ettirilecek olan direktifler 
aşağtda~i gruplarda toplanabilir: 

1 - Topraksız çiftiçi bırak
mamak, iı vasıtalanna arbrmak, 
iyilestirmek ve korumak. 

2 - Ziraat bölgelerine göre 
hususi tedbirler almak. 

3 - Çok iyi ve ucuz istihsal 
temin etmek. 

Topraksız çiftçi bırakmamak 
prentibi pa ti paogramımızın 
34 üncü maddesine dayanır.Her 
Türk çiftçisinikifi toprak aabibi 
etmek ve toprakaaa ciltçiye top
lak da~ak için husust istim• 
lak kanunları çıkarmak bu mad
denin hükümlerindendir. Her 
Türle ç ftçi aileainin çalışarak 
geçineb leceti bir toprata malik 
olmasına vatan için aağlam bir 
temel ve imar eaası saymakta· 
yaz. Memlekette her bölgenin 
hususi şartlarına göre bir çiftçi 
ailesinin geçinebilmesi için muh· 
taç olduğu toprata malik ol· 

masına behemehal temin etmek ve 
bu aile toprağını hiç bir suret 
ve sebeple parçalanmasına ve 
elden çıkmamasma meydan ver· 
memek lizımdır. 

Her bölgenin nüfus kesafetine 
ve toprak verim dereceaine göre 
büyük çiftçi ve çıftlik aabiplerinin 
işit tebılecekleri arazi geniıliğini 
ıınırlandıracağtz. Buna ait bir 
kanun layihasını bir an evel 
hazırlayarak büyük meclise tak· 
dim ~tmek karanndayaz. 

lı vasıtalanna gelince; umu· 
miyetle büyük küçük bütün çift· 
çilerin iş vaaıtalannı artırmak, 
iyileştirmek ve korumak için ge
reken kanuni ve teknik tedbir· 
ler alınacaktır. Tercihan at ol• 
mak üzere en küçük çiftçi 
ailelerinin bile bir çift hayvana 
malik edilmeleri imkanının te
minine çalıtılacaktır. Bunun için 
kredi kolaylıtı, vergiden ve ha
cizden istisna gibi çarel~ mü· 
racaat edilecektir. Çiftçi elindeki 
iptidai ziraat aletlerinin bir prog· 
ram dahilinde fenni aletlerlerle 
tebdili için çalııılacakbr. 

Şef: (Köylüler için umumiyetle 
pullutu pratik ve faydalı bulu
yorum; traktörler büyük çiftçi· 
lere tavıiye olunabilir. Köyde 
ve yakın köylerde mütrerek har 
man makinelerini kullandırmak 
köylülerin ayrılamıyacatı bir idet 
baline ptirilmelidir.) Buyurmq
tur. 

Meaaimize bu neticeye ptü
recek iıtikamet verilecektır. 

Şef: (Memleketi iklimi IU ve 

toprak verimi bakımından ziraat 
bölgelerine ayırmak icab eder) 
buyurınuşlardar. Rasyonal bir zi· 
rai kalkınmayı teshil edecek olan 
ve her bölgenin özel şartları ve 
şartlara en uygun ziraat şekıl ve 
mahsul nevileri tesbit edilerek 
programlarını hazırlamak ve 
bunlara tahakkuk ettırm"k üzere 
gereken kanuni teknık t~ab .rler 
alınacaktır. 

Mt-mleketın kudret ve rer .hını 
arttırmak, ziraa te kalkmmağa 

bağlıdır. 
Atatürk, tutulacak yolu her 

fırsatta b ze göstemiş ve bizzat 
z raatle uğraşarak övünülecek 
esaslar meydana getirmişt r. Bu· 
gün millete he-diye etmiş olduk· 
ları çiftlikler en az müsıid iklim 
şeraitı içinde bile teknikle, se
batla çahşmanan ne büyük neti· 
celer ve,.ebilcctğini bütün mem· 
lekete fıilen gösteren fikir ve 
emek abideleri halindedir. 

Türk çiftçisi Büyük Ku tancı· 
sanın bu büyük dersini asil jes· 
tile birlikte daima minnet ve 
ıükranla yadedecektir. Hüku· 
met te Atatürkün izinde yürü· 
Jecek bu çıftl k eri bütün mii
ene1elerile buhlndukl•n bölge-
ler ziraat nin kalkınması için nü· 
mune çiftliği halinde idare ve 
inkişaf ett mete ve ıimdiye ka
dar devlet elinde bu unan ve 
bundan sonra ihtiyaca göre ye
niden tedaı ik edilecek olan di· 
ter çiftli leri de bunlarla ayni 
idare sistemi altında tophyarak 
bulundukları bölgelerde eo fay· 
dalı ziraat usuller.ni ve aanat· 
lannı göstermek b zmetlerini! ge
nıfletmeyi kendısi~ için vazife 
ıayacaktır. Bu maksatla yakanda 
yüksek buzu• unuza bir kanun 
liyiba - ı sunulacakbr. Kuvvetli, 
planla bir rasıalizaıyon savaşı z -
rai kalkınma davamızın en esaslı 
muvaffakıyet unsurudur. 

Harici ticaretimiz: 
Haraci ticaretimiz bakımından 

büyüle ehemmiyet verdiğimiz 
ıtandard zasyonu tam ola ak ta· 
halckuk ettirebilmek için bu is
tikamette itinalara ek' m anından 
itıbaren başlamak ıcab eder. 
Miinabsile çok çeşıtlı fakat azar 
azar detıl her mahsulden imkin 
n:sbetinde az çeşitte fakat çok 
miktarda iı ist bsal terbıyesini 
vermek ve bunun en teknik ve 
iktısadi ıekilde nasal yap Jabile
cetini ve piyasaya nasıl sevke
dibileceğini öğretmek icab eder. 
Her memleket bu davaya müs· 
tabıili tefkilitlandararak ve bıl
giyi tam zamanında ve devamla 
surette köylüsünün ayatına kadar 
götürerek halletmiştir. Ekim ve 
mahsul zaman nda batlan tar· 
laları, bahçeleri adım adam do
laşacaktır. 

Sar.ıimi alakasına olduğu ka· 
dar müsbet bilgisine de inandı
racak ve fiilen bu bilgiıini gös
terip iıpat ede bilecek bir zira· 
atçi ordusu memleketimiz için 
idealdir. Bu iatikametteki çalat
malanmıza geniıletmek azmin
deyiz. Bu aene Y ayli mıntaka
sında bu ıekilde bir çalaşmata 
batlanacaktır. Bülüa zirai mah· 

sullerimizi ticerete elveriıli tip
lere irca etmek, miktannı artır
mak ve bilh~ssa dış pazarlarda 
rekabeti düşünerek istihsal mr 
liyetlerini azaltmak için devamla 
ve dıkkatli çalışmak batta aar 
d ğu~ız vazifelerdendir. 

Bu mevzuda mahsullerin mir 
tar, kalit .. ve maliyetlerine zarar 
veıen v · y~tiştıriciler;n n eaıek• 
lerini ekseriya heba eden nebat 
ve hayvan hutalık ve düıman
larile m ··caddeyi kuvvetlendir
mek ve muhtelıf bölgele de ilmi 
tecrübeler yaparak istifade im
kanlanna araştırac k istııyonlan 
çoğaltmak, her çeşit mahsul için 
verimi ve kal teyi yübeltib ma
liyeti düşürmek bakımandan en 
uygun ve en faydalı fenni yetir 
tirme ve çalışma usulleri ara
mak, iyi tohum, iyi fidan ve ap 
temin etmek ziraatte mühim 
amillerden olan toprak kuv ıetini 
koruma vasıtalarını murakabe 
alt1nd:1 bulundurarak bunlann 
başka maksatlar için İlraf edil· 
memesine ve mtmlekette kimyevi 
gübre fabr lcalannın ıüratle ka• 
rulmasına ehemmiyet vererek ba 
1oldaa ela tıopnak lc.e• t•tinia 
arttınlmasını temin eylemek b~ 
yük önem verditim z if!er oı.. 
cakbr. 

Toprak malaıulle-
• • 

rımız: 

Roprak mahsullerimizin mik• 
dar ve kıymet itibarile bqın~ 
gelen buğdayın fiatini deterin• 
den aşağ.ya düşürmemek ve 
hem çiftçiyi hem müstebliki dii
ıünerek korumak için alınan 
tedbirleri idame ve genişletmek 
daimi surette mubafansu• im
lcin verecek yeni ambar ve alo
lar inıasına devam etmek kara· 
nndayız. 

Hayvanc lıtın teşvilcile, har 
van cinsinin islabma ve çotaf. 
b'masana ve hayvan mahsuıleri 
encjüstrisinin ilerlemesine aid 
olarak parti programının yükle
diği vaz feyi dikkatle yerine p
tirmeğe çalaşacatız. 

Taze meyve sebze ibracabnlD 
iç ve dıt p yasa bakımmdaa 
teşkilitlandırmatı ve taze meyve 
ihracatımızı teşvik ve bimayô '8 
bızlandırmatı lüzumlu ve f ydah 
görüyoruz. Ziraat aanayii bil
hassa üzerinde meşgul olacalt
maz mevzu olacaktır. Bu arada 
ıütcülüte, süt sanayiine önelO 
vermekteyiz. Sırasile ıehir ve 
kasabalarımızın temiz ve aetd 
ıüt mamulib ihtiyacını temi• 
edecek fabrikalar teailİne ve b1r.' 
nunla ahenkli bir surette kör' 
lerdeki sütleri laymetlendit'ecd 
ve satqı kolaylqbracak koopr 
ratıfler teşkilıne çalqılacaktır. 

Şef: (Orman sr.rvetim ızin kr 
runması lüzumuna aynca ~ 
etmek isterim. Ancak bun~ 
mübi111 olan leoruma ea1ılarlll' 
memleketin türlü atat iht·~ 
lannı devamla olarak ka1111a..
icabeden ormanlarımızı m~ 
neli ve teknik bir aurette qir 
terek iıtifade etmek e ... .. 
makul bir ıurette telif .. ... 
mecburiyeti vard1r. buyurmalr 
• Dnaını 7 inci ~. 
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Dış Siyasetimiz, sulh ve mevcud dostluk nıuahedeleri çer-
çevesi içinde eski varlığını göstermekte devam edecektir 
tadır. 

Bu direktifi takdir edecek ve 
"orman işletme idarelerine ucuz· 
luğu, kolaylığı vücude getirecek 
esaslar an yacağız. Maden istib · 
sali programımıza göre seneden 
seneye artacak olan sütun ve 
travers ihtiyaçlarını daha emni· 
yetle karşılayabilmek için elve· 
rişli bölgelerde yeniden okalip· 
tüs ormanları ağaçlıklar vücude 
getirmeğe çalışacağız. 

Parti programımızın devletçiliık 
prensibi için başlıca tatbik mev
zuu olarak işaret ettiği orman 
itletmelerinde ana olacak bir 
mali müessese kurmağı da önde 
işlerden sayıyoruz, Ziraat, hay· 
vancılık ve orman faaliyetlerinde 
bilgi ve ileri görgünün büyük 
tesiri hükumetimizi bu bakımdan 
da esaslı tedbirler almağa sev· 
kedecektir. Verimli teknik mo· 
dern çalışmalarile çiftçilerimize 
en iyi nümune ve rehber olaca· 
ğında şüphe etmediğimiz bölge 
çiftliklerinde çiftçi çocuklarını 

yetiştirmek üzere pratik çiftlik 
okulları açmak, kış kurslarile 
köylerde kız ve erkek çiftçi ço· 
cuklarını hazırlamak ve muhtelif 
istasyon, fidanlık ve okul g bi 
müesseselerimizde muayyen İş· 

lere mahsus ihtisas kursları 
tertip etmek, Ziraat orta 
okullarında ameliyat ve tat· 
bikatı esas tutarak bu okullar
dan çıkacak gençlerin çiftçilere 
hakiki yol gösterilik yapabilme· 
lerini temin eylemek yüksek zi· 
raat okullarından da ciddi ve 
disiplinli bir akademik tahsil 
şart arını tamamlamak ve ayrıca 
ilmi..araştırmalarla ve esaslı tah-
1ır--.. •.•-.,&. ue.-•·-lc müte
hassıslar yetiştirmek için yüksek 
ihtisas müesseseleri tesis etmek, 
pratik bilgiieri yayacak neşriyat 
ve filimlerden istif ad eye, sergi 
ve teşviklere ehemmiyet vermek 
bu tedbirlerden olacaktır. 

Ekonomi Bakanlığı parti prog· 
ramının bu vekaleti alakadar 
eden bütün direktifleri üzerinde 
faaliyettedir. Bu faaliyetin esas
larını ıu guruplarda toplıyabi· 
liriz: 

iç ve Dış ticaret 
politikamız 

iç ve diş konjöktüre uygun 
bir ticaret politikası, planlı en· 
düstrileşme, radikal bir maden 
politikası, toplu bir deniz prog· 
ramı, rasyonal çalışma havasını 

kuvvetlendirme, dış ticaret po· 
litikası. 

Dış ticaret için Parti progra· 
rnımızın on ikinci maddesile 
verilmiı direktifler malumunuz· 
dur. Bu direktifler Şefin lis~· 
nında daha aydınlanarak ticaret 
rnuvazenemizin aktiv karakterini 
muhafaza etmesi, ticaret politi· 
kamızın bünyevi ve beynelmilel 
konjöktüre daima uyacak halde 
tııtularak dinamik kalması şek· 
linde ifade edilmiş bulunmak· 
tadır. Bu esasları takiben tatbik 
ettiğim ve tatbikine devam ede
Ceğimiz politikayı şöylece hulasa 
edebi iriz: 
. 1 - Karşılıklı kolaylık esası, 
ılt" ı taraflı anlaşma yolu. 

2 - En ziyade müsaadeye 
lliazhar milJet (kolozunu) ithalat 
tejinıi itibarile ancak kayıtlı 
olarak kabul etmek. 

l k3-Muayyen vaziyetteki mem· 
c etlerde lehimize ticaret mu· 

Vazenesi farkı istemek. 
Bu prensipler bugünkü dün· 

{~ ~icaret şartları içinde bizi 
l ırı~g yoluna sevketmiştir. Ha· 
en ıthalat ve ihracatımızın yu· 

•arlak rakam Jüzde doksanına 

klıringli memleketlerle yapıyo· 
ruz. Bu unla beraber kliring 
sistemini behemehal aynen mu· 
bafaza için hiç bir arzumuz 
yoktur. Şekil ve isim en az 
bağlı olduğumuz şeylerdir. Eğer 
bugünkü dünya konjöktürü de· 
ğişir veya her hangi memleket 
bize ana maksadımızı temin ede· 
cek bir şekil teklif ederse veya 
milli ticaretimiz için temin etti
ğimiz menfaatler imkan verirse 
diğer bir şekle de gitmekte te· 
reddüd etmeyiz. Şu suretle Şe
fin işaret ettiği intibak elastiki· 
yetini daima muhafaza edeceğ.· 
miz tebarüz eder. 

Hulasa politikamız zaman ve 
ihtiyaca mütemadiyen uyan gii
dümlü ekonomi politikasıdır. Bu 
yolda dikkatle yücünccektir. 

1 - iç ticarette Ş fin emri: 
Çalışmalarımızın teşkilatlanma, 
muayyen tipler üzerine i~leme, 

2 - Rasyonelleşme ve rasyo· 
nelleştirme cepheleri üzerinde 
bilhassa teksifidir. Kes n zaruret 
olmadıkça piyasalara karışılmaz. 
Bununla beraber hiç bir piyasa 
da başıboş değildir. 

Ana direktifi verilmiştir. 

Şef; 
•Tüccar milletin emeği ve üre· 

timi kıymetlendirilmek için elıne 
ve zekasına emniyet edilen ve 
bu emniyete liyakat göstermesi 
gereken adamdır.,, demişlerdır. 

Bu yalnız Kamalist reıımın 

fikirlerde ve düşünce tarzında 
başardığı muazzam inkılabın de· 
ğil Türk tüccar ancak bu mem· 
lcketin en yüksek idealinin si· 
nonimi olan şef tarafından ve· 
rilmiş en şerefl i en büyük ve 
o niabetlerde mesuliyetli milli 
vazifenin ifadesidir. Bunu bütün 
ticaret alemimiz şükranlarla ve 
çok derin bir huzur içinde kar· 
şılamıştır. 

Kamalist rejim mülkiyet, ferdi 
mesai ve çalışma kıymetini eko· 
nomik politika~ının esası olarak 
almaktadır. Kamalist rejim eko
nomiyi bir teknik diye kabul 
etmektedir. Fakat Kamalist re· 
jim milli menfaate uymıyan bir 
şahsi menfaat kabul etmemek· 
tedir. Ve etmiyecektir. Bu içti· 
mai ve milli benlik duygusu 
daima şahsi benlik duygusunu 
yenmiş olan büyü c Türk mille· 
tinin ruhundan ve engin tarihin
den fışkıran milli karakterdir. 
Bu ruhun ve bu tarihin sembolü 
olan Şef bize bunu kelime ve 
cümle halinde veriyor. Bu mem· 
lekette herkes çalışmalarının her 
şeyden önce daima daha kuv· 
vetli daima daha refahlı Türkiye 
idealine ne derecelerde hizmet 
etmekte olduğunu düşünmeğe 
ve hamlelerini ona göre ayar 
etmeğ.! mecburdur. 

Bir tüccarın yalnız şahsi men· 
faatlerini düşünmesi demek ist.· 
fade ettiği menbaı kurutması de· 
mektir. Bu ancak kendisini bir 
ko'onide farzeden adam tarafın· 
dan düşünülebilir. Türkiye böyle 
olmadığt için bu tarzda çalış· 
mak istiyenlerin hareketlerine 
mani olacak tedbirleri almakta 
gecikmiyeceğiz. 

Milli tüccar demefc, membaı 
olan milli istihsali daima feyizli 
tutmağa ve ayni zamanda onun 
piyasa kalite ve miktar bakım· 
}arından inkişafını her şeyden 
önce düşünmeği vazife edinmiş 
adam demektir. 

Milli tüccar demek büyük kal· 
kınma savaşında rol almış adam 
demektir. 
Mılli tüccar demek, bu milletin 

temiz, dürüst ahlakının, sözlerine 
ve imzalarına sadakatinin, temiz 

çalışmasının modeli ve mümessili 
demektir. 

Hiç bir kimse, hiç bir tüccar 
kadar memleketi için iyi veya 
propagad l, iyi veya fena bir fi. 
kir vasıtası olmak imkan ve 
mevkiinde değildir. 

Şefin Türk tüccara hitabının 
ihtıva ettiği bu yüksek ideoloji· 
nin muhafaza ve inkişafına bıl· 
hassa ehemmiyet verilecektir: 
Piyasalara kesin ihtiyaç olma
dıkça müdahale etmemek ve 
başıboşsa bı akmamak bu direk· 
tifin istihsale kadar uzanan cep· 
he üzerinde ehemm yetle tatbik 
ve takibi laz ım vazifeler de ver· 
mekte olduğu mey fandadır. 

Müstahsil nasıl 
çaltş ıcalı? 

Müstahsilin rasyonal çalışması 
lazımdır. 

Bildiğimiz gibi müstahsilin ras· 
yonel çalışm " sı demek istihsal 
edilebilen şeyi istihlak etmesi 
demek dt•ğildir. Piyasanın iste· 
diği şeyi istediği miktar ve şe· 

kili erde vücude getirme< ve de
ğişmiyen vasıflarla vaktinde pi· 
yasada hazır bulunmaktadır. Her· 
hangi malı dünyada rakipsiz san· 
mak hata~ır. Sureti umumiyede 
toprak mahs ıllerimizin ve sanayi 
iptidai maddelerimizin mal yet· 
lerini rakip memleketler fiatine 
behemehal serbestçe rekabete 
imkan verecek seviyede tutmak 
bu direktiften ayni zamanda çı· 
kan manadır. Bu mülahazalarla· 
dır ki, sureti umum yede rasyo· 
nal çalışmıya Şefin işaret ettiği 
teşkilatlanma ve teşkilatlandır· 

ma, tip üzerine çalışma mesai· 
sine hususi ehemmiyet vereceğiz. 

Teıkilatlandırma ve teık lit
Janma ke imelerile kastedilen 
hareketin rasyonalleşme ve ras· 
yonalleştirme gayeleri ve mün· 
feriden ticari hedefli bilUmum 
kut'um şekilleri olduğunu tasrih 
etmemize lüzum yoktur. 

Kooperatifler: 
Gene bu maksadla ve aynı 

karakterde olmak üzere hüku· 
metin yakın kontrolu altında sa· 
tış kooperatifleri teşkiline ehem· 
miyet vereceğiz. 1937 planı 
bunlardan lğdırda, Karsta, iz· 
mirde, Trakyada tesis edilecek 
ilk dördünü ihtiva ediyordu. 
Bunların teşkil v~ faaliyete ge· 
tirildikleri malfimmuzdur. Önü· 
müzdeki yıl, fındıktan başlıya· 
rak diğer belli başlı mahsulle
rimize ıait teşkilat mesaisile ge· 
çecektir. Bu meyanda birlik teş· 
kili fikrin .. tamamen muvazi bir 
inkişaf göstermesi lazımgelen 
tarım kredi kooperatiflerinm de
tevessüü ve taaddüdü ve mev· 
cudlarından İcab edenlerin tan
zim ve ıslahı için tedbirler alı
nacaktır. 

Standardizasyon: 
Ciddi ve sebatlı bir standar· 

dizasyon politikası, ciddi veras
yonel çalışmanın bir zaruret 
olarek üzerınde ehemmiyetle 
durduğumuz ve duracağımız bir 
mevzudur. 

Murakabe nizamnamesine bağ· 
)anmak namı altında bugün 
yapmakta olduğumuz hareketle· 
rin ancak bu istikamette atılmış 
birer adım olduğunu ve hakiki 
standardizasyonun ne gibi başa
rılara da ihtiyaç gösterdiğini 
bilmiyor değiliz. Bunları da bir 
an evci temine ehemmiyetle ça· 
lışıyoruz. Bugün yaptığımız şey· 
ler bugünkü vaziyetin ticaret 
bakımından zaruri ve bugünkü 
ıartların tahakkuku bakımından 
mümkün gösterdıği işlerdir. 

Müstahsil arasında bu tarzda 
çalışmaların icabettireceği fazla 
itinalardan ve tüccar arasında 

alışılmış yolun d e ğişt rilmesinde· 
ki zorluklardan bahsedenler ol
muştur. Ve biz bu istikamette 
ilerledikçe daha bahsetiecekler 
de olacaktır. Bunlara karşı şim· 
diden söyliyeceğimiz şey stan· 
dardizasyon işinin milli mahi
yeti ve milli işlerde hiç bir te
reddüd ve müşkülatın mevzuu 
bahsolamıyacağıdır. Bir mal n 
üzerinde Türkıye menşeinin gö· 
rülmesini hariç nazarında o ma· 
lın kalites nin teminatı haline 
get rmek milli davadır. Bu ha· 
kımdan kanuni müeyyideleri ve 
kontrol teşkilatımızı kuvvetlen· 
direceğiz. 

Endüstri it. şme dava
mız: 

Şimdi endüstrileşme kısmına 

geliyorum. 
Şef dı yor ki: 
Endüstrileşmek en büyük milli 

davalarımız arasında yer almak· 
tadır. Çalışması ve yaşaması 
için ekonomik elemanları mem· 
leketimizde mevcut olan büyük 
küçük her çeşit sanayii kuraca· 
ğız ve işleteceğiz. En başta 

vatan müdafaası olmak üzere 
mahsullerimizi kıymetlendirmek; 
en kısa yoldan en ileri ve 
refahlı Türkiye idealine ulaşa· 
bilmek için bu b'r zarurettir. 

Arkadaşlar, 

Büyük sanayi hareketinin 18nci 
asırda nasıl başladığını ve o 
tarihlerde Avrupanın her hangi 
köşesinden daha ileri olmak 
şartile mevcut ve bugün eser· 
\erine aid nümuneler müzemizde 
mahfuz Türk tezgah sanayiinin 
ıLakineleşti rilmedıği kapitülas· 
yonlar yüzünden müdafaa da 
edi lemed ği için büyük endüstri 
mamulatı seli karşısında nasıl 
silinip gittiğini bilirsiniz. 

Mutlak istiklalini temin, sos
yal ve siyasal bünyesine ait in· 
kılaplarını ikma ve bu bakım· 
lardan dünyada pek az memle
kete nasip olan ıstikrar ve em
niyet durumunu tesis etmiş olan 
Türkiye, Lozanda yırttığı ka· 
pitülasyonların Türk toprakla· 
rına dalmış son meşum zioi de 
kökünden sö'<üp atmak istiyor. 
Mı ili dava, bu kat'i tasfiyenin 
de bir an evel baş uılarak Tür
k yenin layık olduğu refah ve 
emniyeti bulması Türk çiftçisinin 
mahsulünü dahilde kıymetlendi· 
rebilmesi, Türk müs ehlikin 
mümkün olanı dahilde bulması 

imkanının temin edilmesidir. Biz 
otarşist değiliz. Fakat Türkiyede 
ekonomik şartları mevcut ve 
milli ekonomi bakımından ya· 
pılması kabil veya zaruri her 
şeyi yapmak ve yaptırmak az· 
mindeyiz. Fert tarafından yapı· 
labilecek işlerin fertlerce yapıl· 
masını himaye ve teşvik ede
ceğiz. 

Fakat ferdi mesai veya ser· 
ma enin bugün için yetmedıği 
veya gidemed ği işlerde mi!Ji 
korunmanın gerektirdiği husus· 
larda milli emniyeti ve umumi 
menfaati temin etmek, ferdi me· 
sai ve sermayenin çeşitlenip 

büyümes ni kolaylaştırmak için 
devlet iş başına geçecektir. Bu 
bakımdan Kamalist rejimin ka· 
rakteri }'8pıcı ve yaptırıcı olması 
ve bazı memleketlerde olduğu 
gibi mevcud çeşitli sınıflar men· 
faati arasındaki mücadeleleri 
uzlaştırmak değil, umumi ve 
ferdi çalışmaya ve menfaate 
hizmet gayesini gütmesidir. Te· 
meli Türk milletinin umumi 

menfaati Türkiyenin ekonomik 
kabiliyeti ve imkanları ahenkli 
milli bir ekonomi manzume ve 
cihazlanmasının Türk vatan nda 
doğup serpilmesi milli idea'dir. 
Şefin bize verdiği ( ksir) ve 
ideoloji budur. B ldiğiniz gibi 
ilk beş yıllık sanayileşme planı· 
mız 1934 de neşredilmiştir. 

Geniş manasile en rasyonel 
çalışma esas na da ihtı va eden 
bu ilk plan hazırlıkları bitmiş 
ve onların da inşalarına geçil· 
mesi haline gelmiş bir iki fab· 
rika istisna edilirse tamamen ve 
şimdiden realize edilmiştir deni
lebilir. Bunların milli ekonomi 
bakımından temsil ettiği kudret 
hakkında bir fikir vermek için 
ve organize ettiğimiz Bakırköy 
bez ve inşaatı ve plan dahilin· 
de ilerlemekte olan Karabük 
demir ve çelenk fabrikaları da 
dahil edilmek suretile gayri safi 
imalat kıymetlerinin 150 milyon, 
safi istıhsal kıymetlerinin 129 
milyon, kullandıkları ham madde 
kıymetlerinin 21 milyon, tahsis 
olunmuş sermaye yekununun 60 
milyon Türk lirası olduğunu 
ifade edebiliriz. 

Fabrikalarımızdan 
bcızıları 

Birinci beş senelik program 
harici olarak demir ve çelik fahri· 
kalan grubuna şeh rlerimizin 
muayyen devre zarfında içme 
suyu tesisatına malik oJmaları 

hakk·ndaki kanunu nazara ala· 
rak bir çelik boru fabrikası da 
ilave edilmiştir. 

Gene ilk beş senelik program 
harici olarak sun'i gübre imali 
dolayısile memleketin zirai kal· 
kınmasile alakalı b ir hamızı azot 
fabrikası, doğu ve orta Anadolu 
çimento ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere 60,000,000 ton istihsal 
kudretinde bir çimento fabrika
sı, doğuda 10,000 iğlik bir İp· 

lik fabrikası kurulması hakkın· 
daki mesaimiz hayli ilerlemiştir. 

Şefin emrettiği ikinci endüs· 
trileşme planı için hazırız. Büdce 
imkanlar ı nı temin ettikten ve 
tali tetkikler·ni de tamamladık· 

tan sonra huzurunuza geleceğiz. 
Küçük sanayi ile el sanayii ne, 

turistik sanayii ile büyük endüstri 
hamlemize muvazi bir ehemmi
yet vereceğiz. Bu zaten büyük 
sanayi karekterimizin kendıli

ğinden de doğurub inkişafa gö
türeceği bir netice olaca~tır. Bu 
bapta bir kanun layihası takdim 
edilmek üzeredir. Şimdi Şefin 
işaret ettiğı maden politikamıza 

geliyorum. 

Maden politikası: 
Şef diyor ki: Türkiyede devlet 

madenciliği milli kalkınma ha· 
relcetile yak.ndan alakalı mühim 
mevzulardan biridir. Umumi en
dütstrileşme telakkimizden baş· 
ka maden arama ve işletme işini 
herşeyden önce harici tediye 
vasıtalarını döviz gelirimizi ar
tırabilmek için devama ve hu· 
susi bir ehemmiyet verdıeğe 
mecburuz. Maden tetkik ve ara· 
ma dairesinin çalışmalarına aza• 
mi inkişaf vermesini ve buluna· 
cak madenlerin rantabilite he· 
saplan yapıldıktan sonra planlı 
şekilde hemen işletmeğe ı .... ıl· 
masını temin etmemiz la 
Elde bulunan madenleruı en 
mühimleri için yıllık bir plan 
yapılmalıdır. 

Tetkikata ve vesaika dayana· 
rak vardığımız kanaat Türkiye· 
nin bugünün en mühim maden 
sanayiini tesise imkan verecek 
ham maddelere ve sınai ihtiyaç· 
larımız için ayni zamanda dış 

ticaretimiz için mühim toprak· 
altı servetine malik olduğudur. 

Şefin emrettiği üç senelik plan 
derhal yapılacak ve gene hu 
kürsüden emrettikleri kömür is· 
t hsalatı~ızın üç senelik plan 
devresinde en az bir misli arta· 
rılması ve Div ikte bulunmuş 
olan y ks k tenorlu demir ma· 
deninin Karabü 1< plan haricinde 
kalacak m ktarının ihröc• işine 
başlanacaktır. Türkiyeyi saha, 
saha ve bir plan dahilinde ara· 
mak vazifesile maden tetkik ve 
arama enstitüsünü ve bulacağı 
maden' erden rcıntabilite hesap
ları müsaid olanları işletmek 
vazifesile Etibankı teşkil olun· 
muştur. Bunların mesailerinin 
şefin irş ıd ve işareti istikame
tinde ilerleyiş tarzını mubtasa· 
ran arzetmeme müsaade edece
ğinizi ümid ederim. Memleketi· 
mizde mevcud maden servetleri 
hakkında her gün bir gün evele 
naz~ran daha etraflı malumata 
malik bulunuyoruz. 

Krom madeni: 
Bu suretle geçmiş olan kısa 

müddet zarfında Bulamanda bul
duğumuz ölçüde kıymeti haiz 
Krom madenile Kuvarshan ba
kır madenini ve ehemmiyeti her 
kesçe malum olan Ereğli kö
mürleri işletmesini ele aldık. 

Senelerdenberi muattal duran 
Erganideki zengin bakır maden• 
lerimizin tesisatını ikmal için 
ciddi faaliyete geçtık. Elde edil· 
miş neticeler arama ve işletme 

işlerimize yepyeni b r hız ver
memizi teşvik edecek mahiyet• 
tedir. Bu hızı da verdik ve ve
receğiz. 

Kömür madenimiz: 
Şef, elde bulunan madenlerin 

en mühimleri için üç y llık bir 
plan işareti verdiler. Ş:iphe yok 
ki kömür, Türkiyenin çeşitli ba· 
kımlarından bu maksatla gözö
nüne alacağı madenlerin başın· 
dadır Ereğli kömür fabrikamızın 
taş kömürü istihsıılatı Türkiye 
Cumhuriyetinin teessüsü tarihin• 
den itibaren 418,000 ton yıkan• 
mış kömürden başlıyarak 1936 
senes nde bir milyon beş yüz elli 
sekiz bin tona baliğ olduğun• 
bilirsiniz. 

Bu devamlı artma bizi mem• 
nun edec ·k bir netice olmakla 
beraber memleketin günden gü· 
ne artan sanayi nakliyat ve mah· 
rukatı ihtiyaçlarını önlemek ve 
gene dış piyasalardan artan ta. 
lepleri karşılamak maksadile kö
mür istihsalimizi daha geniş bir 
mikyasta artırmak lüzumu qi. 
kardır. Esasen kömür madenle
rimizin devamlı ist hsal imkin· 
larını korumak için kömür havza. 
mıza rasyonal istihsal usullerinin 
sokulması da bugünkü dünya 
tekniğinin kat'i icaplarındandır. 
Bunun için iptidai bir halde 
kalmış olan maden techi zabmızı 
yenilemek ve maden işçilerimize 
daha mükemmel çalışma ve ya· 
şama şeraiti temin etmek onlara 
madenciliği sevdirmek lizını gel· 
mektedir. Programımıza göre 
büyük kömür &millerimizin iı· 
tihsalatı 1936 senesine nazaran 
1938 senesinde yüzde 55 1939 
senesinde yüzde 75, 1940 sene
sinde yüzde yüz artmış olacak· 
tar. 1941 senesinde bu artış niı· 
beti yüzde yüz yirmiyi bulac..ık· 
tır. Bunun rakam halinde ifadesi 
2, 700,000 ton yıkanmış kö
mürdür. 

Biz küçük amillere de vazife 
vereceğiz. Maamafih küçük 
amillerin istihsalleri bu müddet 
- Deuamı 8 inci salıi/tide • 
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Başbakanımızın nutkundan parçalar: 
Kan arın i tısadi büny e uygunluğu esas tutulaca 

icra dai eleri ıslah olunacaktır. 
tır. 

içinde aynen baki kaldığı tak
dirde bile umumi istihsalatımız 
3,000,000 ton yıkanmış kömüre 
çıkmış bulunacaktır. Bugünkü 
iç ve dış piyasaların vaziyet 
aynen baki kalmak şartile istih
ıalahmızla mütenasib olarak ar
tacak olan ihracatımızın mem
leketimize temin edeceği fazla 
döviz miktan ise 1938 senesin
de 2.,500,000 lıradan başlayarak 
1941 seoesinde 5,500,000 liraya 
yükselmiş olacaktır. 

fstihsa 'i artıracak elemanlar 
arasında işçi iskanı işine büyük 
ehemmiyet vermek istiyoruz. 
Hav·anın kömür tahmilatını ko· 
lay aştırmak ve bilhassa kış mev· 
simindeki müşkülatm onunne 
geçmek için Zongulda'S a varmış 
olan kömür hattımızı 4 kilomet
relik bir kısımla mühim bir is· 
tihsal merkezi olan Kozluya ka
dar temdit etmeği çok muvafık 
görmekteyiz. Kömür mevzuu mü· 
nasebetile memleketimizin muh
telif mahallerindeki liğnit zuhu
ratmın işletilmesini bir mukad
deme tefkil etmek üzere Kütah
ya viliydindcki buı liğnitleri 
ele almak tuavvurunda olduğu
mua arzederim. Kömürden soa
ra me.vzuumuda bakır ikinci 
mültim yeri tutar. Ergani bakı
nnan tesisat ve inşaatına başla· 
d jımm arzetmiştim. Senede 
750 ili 10,000 ton saf bakır 
çıwacak olan bu müessese ge
lecelc ıene nib'fCtinde istihsa
littı batlarmı olacaktır. 

Bakır madeni: 
Ele aldıtımız ve işletmeğe 

koyduğumuz Kuvarshan baklf 
madeni de bize senede 2000 ila 
2500 ton safi bakır verece tir. 
Maden tetkik ve arama enstitüsü 
tarafmdan yapılan tetkikata gö e 
Artvin vilayetinde vilayetinde 
Mttrgul bakır madeni de bugü· 
nün prtlan içinde işletm ~ğe 

müaid görülmüştür. Bu madeni 
de senede 8000 ili 10000 ton 
saf bakır alınacak veçhile işlet
mete karar verdik. Mıırgul se
nede 400 ili 500,000 ton ham 
bakır cevheri işlıyeceğ'i ıçm 
memleket mizin mühim maden 
merlrezlerinden biri olacaktır. 
Bakır madenlerimizin tesısah 

ikmal editib hepsi işleı meğe 
geçmiş bulunduğu tarihte yani 
üç tene sonra sanayi istihsalab
ma hemen 20,000 ton saf ba
lan bulacaktır. Bunun ihraç 
kıymeti bugünkü piyasalarda 
cari vasati fiate nazaran senede 
6,000,000 Turk lirasıdır. 

Demir: 
Şef, Divrikli demir yatağ nın 

bir an evel ifletilmeşi lüzumunu 
ehemmiyetle işaret buyurdular. 
Divrik mıntakasında da ma· 
den tetkik ve arama enstitüsü 
tarafından kelfedilerek tetkikatı 
yapılaa demir yatağının sathın
da 1.S milyon ton demir cev
heri mevcut olduğu teabit edil· 
mittir. 

Cevher yatağuwı dua derin· 
lero kadar imtidat etmesi umul· 
maktadır. laveç ve Uralin meı· 
bur mqnetitleri ayannda olan 
cevberia vasati demir tenoru 
% 6S raddesindedir. Ayni mın .. 

takada ve Huao Çelebi civa· 
nnda jeolojik tetkik devam et· 
mektedir. 

Yalan bir atide işletilmeğe 
baflanacak olan Karabük demir, 
çelik fabrikalarımızın ihtiyacı da 
derpiş edilerek bu madenin ıırf 
ihrac maksadile şimdiden işle
mejo alınmasını proa am mıza 

ithal edeceğiz. 
Senede şimdilik 500,000 ton 

demir cevheri ihracı esasına göre 
ayarlamağı ôüşündüğümüz bu 
maddenin ihraç kıymeti senede 
iki ila iki buçuk milyon lira 
raddesinde olacaktır. Gene bu 
mevzu ile alakah olarak size 
bahsedeceğ m simli kurşun ve 
altın istihsalatı vardır. 

Altın ve ıimli kurşun 
Maden tetkik ve arama ensti

tümüz ıkı üç senedenberi mem· 
leketimizin muhtel f mabaHerınde 
tesadüf edilen eh mmiyetli saınlt 
kurşun zuhuratı üıeJin e tetki
kut yapmaktadır. Bu müddet 
zarfında yaptian her hafr yat ve 
ihz.arat Bulgar dağ ve Keban 
madenlerimiıio aşletmeğe müsait 
olduğunu isbat etmiş bulunuyor. 
Bu iki madeni ele alıp ,stihsa
lata geçmek arzusundayız. Keban 
madeninde iyı evsafta ve işlet
meği muhik kıJacak miktarda 
sımli kurşun, Bulgardağ made· 
n ode ise alt n ve simi kurşu 
cevheri mevcutlu . Yapılan pro· 
jekre göre, bu madenlerde lü
zumu olan tesviye tesisatı vü
cude getirilmek suretile senede 
bir mılyon Türk lirası kıymetın
de kurşun, altın ve gümüş istih
sali kabil olacaktır. 

Yukarıda bahsolıman bütün 
madenler.n tam ı andıman a ça
lışmağa başladıklan zaman dö
viz membaımrza 14 milyon Türk 
lirası ilave edılmiş olacak ve 
memlekette ış hacmi de bu n s
bet fevkinde artm•ş bulunacık
hr. işletmeye konulması takarrür 
edeq yukanki madenteria ıe is~ 
ne geçmekle . beraber bunun!a 
muvazi bir surette yürüy cek ve 
müstakbel programlu için yeni 
yeni işletme mevzuları temin 
edecek olan arama işlermi sis
tem dahıl nde devam ettirmek 
ist yoruz. 

Arama hdriyabna ve ihzar 
ameliyatına tabi tutulmasr mu· 
vafık görülen daha muhtelıf 
maden yataklarımız kurşun zu
huratından Denek, Prajman, 
Gümüşhane gibi; bakır zuhurs· 
tmdan Espiye, llic g bi; anti
maan zuhuratınd n Turhal ve 
Göğnük gi i; krom zuhuratından 
Dalaman ve El ziz vilayeti gihi. 
Bunları ve m ·mleketirı h ııüz 

meçhu bulunan dı er ye al ı 
servetlerini jeolojik bakımJan 

birer birer tetkik vazifesini üç 
senelik maden p,.ogramı meya
nında maden tetkik ve aram'l 
enstitüsüne verdik. Çalışacak
lardır. Mesud sürprizler temenni 
ederiz. 

Petrol: 
Petrol arama mf'vzuuna gelin

ce, memleketimizde şimdiye ka
kadar yapılan aramalar her ne 
kadar hemen işletmeğe geçmeği 
muhik kılacak bir netice verme
mişse de petrolcuiuk bakımm
dan kuvvetli addedilebilecek 
emarelere tesadüf edilmiştir. 
Sondaj yapılan sahalardan ma
da Mardin vilayetinde, Adanada, 
Trakyada ve Van civarında 10 
kadar diğer bazı müsaid struk
türlerin mevcudiyeti tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu sahalarda 
esaslı sondaj, ameliyeleri yapıl
madıkça mühim petrol hazine
leri bulunub bulunmadığı hak
kında doğru bir fikir sahibi ola
bilmemize maddi imkan yoktur. 
Binaenaleyh tesadüf ıbtima lerini 
arttırmak ve taharri müddetini 
kısaltmak için sondaj arı çoğalt
mak ve maden tetk.k arama 

enstitüsünün teçh•zatmı ve ele· 
manlarını ona göre takviye et· 
mek lazım gelmektedir. 

Deniz ticareti: 
Ş mdi arkada.şiar Şefin deniz 

ticareti tle alakalı olan emirle-. . 
rme ge ryorum. 

Şef diyor ki: ( En güzel coğ
rafi vaziyette ve üç tarafı de
nizle çevrili olan Türkiye en
düstrisi, ticaretı ve sporu ile 
en ileri denize mı!let yet ştirmek 
lcabi iyetindedir. Bu ka ı lıyetlen 
ı tifadeyi bi me iy'z. Dcnızcıliği 

Türkün bi yiik Ü kü Ü olara!: ü
s nme i ve onu az zamanda ba
şarm hyıı) 

Türk ııul eti Atatürkün bu 
işaretini onun her işareti g bi 
kendi öz arzusu, kendı ruhunu 
d ı kavuran bir öz d lek gıbi 

sevmç t: karşılamış ır. Onun her 
ıradesa g.bı u ıs eğın n de bJ
türı bir mi letçe h s ve muhab
bet birlıği ile benımseneceğin
den şüphe yoktur. Toprakl rının 
ucu deniz otan bir milletin hu
dudu, halkının kudret ve kabi
lıyctinin hududu dem ktir. . 

Tü le milleti Şefin iradesı isti
kametinde böyle bir sevıyeye 

varmakı bundan sonra mil i bir 
vazife olarak tahakkuk ettirmrğe 
koyulacaktır. Hükumetin bu ı.ş

lerde takib edeceği bareket ve 
tekillerle idare edilen mevcut 
deniı müesseselerimizi bir elde 
toplamak ve bir plan dahilinde 
çah~map sevketmek suretile 
başlıyacakhr. Yüksek tetkikinize 
arz derdest bulunan deniz bank 
kanunu prej~si bu neticeyi temin 
etmek maksadi.. hazırlanouş 
bulunu or. 

Demir, karoyolları: 
Memleke•izin zirai ve sınai 

hay tındaki inkişaf ve m mleket 
iç piyasalarının demir ve kara 
} olfarile tedricen deniz yollarına 
bağlanmasındı:ıki iler eyiş hem 
memleket sahil eri arasında hem 
de memleketten dışanya ve 
dışarıdan memlek t · olan mü
nakale ihtiy cımızı günd ı güne 
artırmaktadır. Bu mesud ink işaf 

b z mılli kadro ve f'Sasfı bır 

plao dah linde kü..,ük kapataj 
vesaiti ihtiy cı, hüyük kapotaj 
vesait ıhtiyacı ve bunları temin 
edecek milli tesisat ve teçhizal 
m vzulan üze inde ehP-mmiyetle 
düşü uıeğe ve çalış nağa sevket
mektedır. 

Ecnebi kumpanya1arm arala
rında bir eşerek vakıt vakit 
yüksek navlun empoze etmek 
İ:>temelerinden ihracat piyasamız 
müteess rd . Mılli iktıs t menfaa
timiz de bu yönden tedbir alma
mızı ıcap ettirmektedir. Bu iti
barla milli şilepç liğimizi yüksek 
teknıkle teşkilatlandırmağa çalı

şacağız. Fakat bir inhisar tes si 
düşünmediğimizi derhal ilave 
edebıl rim. 

Alman tersanelerine s'pariş 
ettiğimiz 14 yeni yolcu vapuru 
kapotaj ihtiyacımızı temine kafi 
gelm yecektir. Bu noktadan da 
mevcut tonajımızı ytniden arttır· 
mak lüzumunu bir zaruret ha· 
linde duyuyoruz. ihtiyacımız olan 
gemileri dahilde yapmak pren
sibine çok kıymet veriyoruı. 

Vapurculuk ve tersane 
Memleketimizde bir an evel bir 

demir sanayii tesis etmek ıçm 
sarfedilmiş gayr tin istihdaf et· 
tiği mühim hedeflerden birisi de 
zaten bu idi. işi iki sebepten 
kliinlaş ırmak kararındayız. 

Üç send k birıu.ı:i p in dev
resinde f sıanbul~ eskıteraano 

mevkiinde yenı bir tersane ku
racağız. Bu tersane bidayette 
ikisı beşer bin tonilatoya kadar, 
diğer ikisi bin tonilatoya kadar 
olmak ü::ere dört gem· ayni za
manda inşa edebilecek kudrette 
o'acak ve yük gemisi yapıldığı 
takdirde istıbsal edilecek netice 
tonaj bakım ndan daha üstün 
olac ktır. Tanı rand ımanla ça
lışmağa ba~ladığı vakit günde 
bin beş } üz ame e çal ştııacak 
ve mılii emek karşılığı olarak 
senede laakal bir milyon 1 ra 
kazand racak olan yeni te sane
n iz ik r.c p an devresinde ma
kine aksam n da imal edecek 
hale getirıle ektir. 

Diğer taraftan mevcut tami
rat fabrikamızla havuzlarımızı 
tevsi için lstinye dok ş rketini 
satın atarak bu fabrikaya ilave
y • karar vermiş ve pazarlığını 
bıtirmış bulunuyoruz. 

Limanlarımızda iş
letme servisi: 
Mühım 1 manlarım zda işletme 

serv slerini tanzım ve tahmil ve 
tahliye vasıtalarını her birinin 
hosusiyet erine uygun şekillerde 

modernleştırere < masraflarını ve 
dolayısile tari elerim tenzil için 
çalışın !ara devam edeceğiz. 

fstanuulda modern tesisata 
malik transit satışlar da yapa
cak bir kömür deposu tesis olu
nacaktır. O:fr r limanlarımızda 
lhtıyaç de ecesinde iskelefer yap· 
mak, mevc tlan ıslah etmek ve 
bütün bunlarla beraber memle
k tte de iz sevgisini yaşatacak 
olan deniz sporlarını teşk latan
dırmak ve hımaye etmelc: kara

rın ayız. 

Deniz mahsullerimiz: 
Memleketimizde balık ve sün· 

ger gıbi deniz mahsullerini de
ğerlendırmek hedefi ile hazırlan
mış olan bir kanun projesini ya· 
k nda yüksek meclisinize suna· 
cağımızı kaydederim. Bu proje, 
ayni zama Hfa iş kanunumuzun 
hudu u haricinde kalan balıkçı 
tayfahrı na ait h kümleri de ih
tivıt ed~cektir. N hayet Şcfın 
rasyonel çalışma mkan ve ha
vasını kuvvetlendirmek hedefli 
irşa•lar na ge iyoru n. 

Hayat pahalılığı ile 
mücadela: 

Türkiy de hayat uc•Jzluğu 
mem eke in serilmiş bulundutu 
kalkınma ve endüstr leşme sa
vaşı bak mından da tesis ve mu
hafazasına birici derec •de ehrm· 
miyet vermemiz lazım gelen bir 
mevzudur. Bunun için üç sene 
evel Türlciyenin iktısadi bakım· 
dan te kik ettirilmesi malcsadıte 
Amerilcadan getirdiğimiz heyet 
gibi ilmi bir heyeti tavzif ve ba· 
yat pahalılığı ve elemanlannı 
birer birer tesbit ettirerek radi· 
kal bir mücadele planı yapa
cağız. 

Küçük esnafa kredi: 
Şef küçü < eanaf a ve küçük 

sanayi erbabına muhtaç olduk
ları kredileri kolayca ve ucuzca 
verecek bir t~ekkül vücude ge
tirmek ve kredinin norm ıl şart· 
lar altında ucuzlatJlması direk
tıfini vermişlerdir. Kabul buyur
muş olduğunuz Halk bankası ve 
halk sendikaları kanunu malu· 
munuıdur. Memleketimizde diğer 
saha arda çalışan kredi müesse
selerinin çoğalmakta bulunma
sına rağmen bu çefİt küçük 
kredi ht yacını tatmin yolu çok 
dardır. Birkaç kredi müessesesi 
ıstısna cdil.rse bunlar için he· 

men hemen gizli tefeciden baş
ka müracaat edılecek kapı yok
tur. Halk bankası ve halk sen
dikaları bu boşluğu doldura· 
caktır. Bu banka ve sendikala
nnın esas mukaveleteri küçüle 
kredinin hususıyetleri gözönünde 
tutularak haz rlan nışt r. 

Küçük kredi m selesini hal 
işinde devletin iktısadi olduğu 

kadar içtimai olan bır mükelle· 
fiyeti de vardır. Şefin emrını 
yerıne getirece~ z. Normal şart
lar altında kredıniıı ucuz atı ma
sına çatışmak tıususundakı di
rckttflerıne gefincA kred , tahak
kuk ettirmek ıstedığımiz ekono
mik milli ka kınına f~alıyetinin 
aıuharrik kuvveti orduğuna göre 
büyük kıymeti aşikard.r. Bunun 
içi.l yüksek mec isinıze bir ka" 
nun layıhası t kd m e::fecegız. 

D ğer taraf.an alakadarlann kre· 
di atabılmelerini kolaylaştırmak 
için bir p a 1 dahılin le um mi 
ma~azal r tc:-sis e varant üze· 
rine muame e yapılm1sını t mı· 
ne çalışacağ z. 

Şef, bu kürsüden vaki irşat-
arı arasında baZ1 mevzuatımızda 
yapılması faydalı tadıl veya .la· 
ve ere de işaret buyurmuşlardır. 
Türkiye yalnız umumi buh anı 
göğiislem k kudretini gösterıniş 
memleket değil ayni zamanda 
bu buhran ortasında büyük milıi 
kalkrnma savaşı davasını başarı 

ile ilerletmeğt' muvaffak olmuş 
m mlekeltir. Kanunlarımızın mem
leleetımizde hergün iler liyen ve 
çeşitlenen ibtıyaç ve faaliyetler 
icablarını ka• şılıyacak şeki lere 
ıetırılmesi ve yeni yeni mevzu
at toz11tn~ aşi a.ardrr 

ef bi assa gümrük anunu
mu::"l işaret buyurmuşlardır. Bu 
günkü elconomık b nyemiz ve 
politikam zla mütenasip olmıyan 
bu kanunun ve merbutu tarife 
cetvelinin bugünün ı 1 cri tekni
ğine uygun şekle get rilnıesi için 
ciddi hazırlık mesaisine başla· 
nacııktır. 

Si orta işleri: 
Bundan baş<a sigorta işler nde 

bir tarafıan s•gor alıl rın emnt· 
yetini artı acak d ğer ta Aftan 
s=gorıacı ığın ı mu mi menfaatle· 
r nden mt-mleketi ist fade ett re· 
cek hüküm erı havi hir ayıha 

hazırlamaktayız Yukarıda ızah 
etmiş olduğ m ana ı rensip ere ve 
tatbikatına aıd tir takım kanun 
layiha arı vardır ki peyderpey 
yüksek \akdınn ze erıedılect-k
lerd r. Bunları hemen bu ada 
tadada iht yaç görmü~ orum. 

Demiryollnrı i şaatı 
Arkadaşlar, 

Nafia sahasında Ş f; Cumhu· 
riyetin ilk sene.lerdenbcri dikka le, 
ısrarla üzerınde durduğu nuz 
deıniryolları inşaat siyaseti he
deflerine ulaşmak için durmadan 
ba$arı ile tatbik oluoacakt r. 
Direktifini verm.tlerdir. 

Bu direktif ş'mendifet inşaatı 
işlerinde rehberim'z olacaktar. 
Sıvaı, E zurum ve Diyarbekir. 
Irak ve Iran hatların n inşaatına 
mevcut kanunlann ahkamı dai· 
resinde de'l8m edeceğiz. Bunlar 
ha:icinde mesela Burdur-Antalya 
gibi inşalanm Ja tasarladığımız 
hatları ve büyük lim.-olann in
şalarını mali v~ teknık imkanlar 
dairesinde ve ekonomik, askeri 
ehemmiyetlerine göre, ııraaile 
ele alacağız. 

Bundan baıka lstanbulda Sir
keci ve Haydarpap istasyonları 
araıında feribot yolu ıle doğru 
tren rabıtası tesisini tahakkuk 
ettirmek kararındayız. Bunun 

muhtelif bakımlardan menfaati 
aşikardır. 

Şef, Demiryolu hatlarımızı iç 
sahafara bağ ıyacak ve bu hat
ların bir all evel m1lli ekono
mik kalkmmağa azami hizmetini 
temin edecek olan karayolu in· 
şaatı önümüzdeki devrelerde 
teksif ve hır planla tevs edil· 
mek lazımdır. Her bölgenin ih
tiyacına göre, istasyonlarda ta· 
mamlayıcı tesisatta yapılmak ve 
muhtehf malların lazımı g bi 
sev ini temin edecek teknik şart
ları haiz vagon mevcudunu ar• 
tırmak zarur dir. direktıfıni ver• 
m .şlerdir. 

Fılhakika devlet demiryotları 
şebekemiz her sene inşa edilen 
ve satın alın an yenı hatlarla 
b1Jgün yedi h n kılometreye ba· 
lığ otmuştur. Şebeke üzerındeki 
muharrık ve mütearrik vasait 
miktarı m<-mlt'ketin umumi iktı· 
sadi bünyesinde her gün art• 
ma ta olan inkişafa cevab ve• 
recek nisbette eğild r. Hatla· 
rımız pek yakın bir atide on bin 
kilometreyi bulacJğına ve bil
hassa bazt büyüle dev et maden 
işletmelerinin istilzam ettıği ke
sıf stfer ve vesait ihtiyacına 
nazaran mevzu gittikçe hususi 
bir ehemmiyet almaktadır. Evel· 
ce işi tme hası atı fozfaları k1r
ıılık gösterıl"re muharrik ve 
müteharrik mubayaasına yüksek 
meclısce müsaıtde huyurulmuştu. 
Hasılat nisbetlerindekı tahmini 
aşan tezayüd bu esas dahilinde 
mübayaa planını tevsi imkanını 
göstermektedir. 

Diter tarafhn istihsa\atımızın 
:yer yer tezay(td& Ye I' 
niğinin memlekette 'n i 1 ara 
Vt" deniz yo!larıle gerek iç~rden 
gerek dışndan demıryollanmız a 
ırtıbat tesis edilmiş ve edılmekte 
olm11s1 yalnız: faaliyeti arhrmnlda 
kalmamış hububııt merkezı olan 
sahalara tesadüf ed~n istasyon
larda silo ve tahmıl ve tahliye 
tesisah ve taze meyva ve ~ebze 
ve emsali ma fdele-rimiz çin so
ğuk hava tertibatlt kati vıtgon 

te -faril6 ve bunlar çin hususf 
suretle nakl yat •ı mini ihtiyaçla
nnıda l--erab r do~ rm• ştur. Bu 
~rarf a tek vagonlu kömürle işli. 

yen ku'lanıfm'lsını V" bu !'UrP.tle 
sür'at ve masrtan ve daha ı zun 
mıasafefer 'çin kullamlabil('cek 
muhıurik ve müteharrik vasıta· 
lardan tssarrufu ehemmıyetle 

tetlc k cdece~iz. Bu htiyaçlan 
hazari ve seferi vaziyetler b kı· 
mından bir kül halinde man 
imkanlarla telif 'ederek pfan1aı· 

hra ağıı. Bunun çin hır layiha 
ile yüksek meclise geleceğiz. 

Şı-fin yol inşaatı hakkındaki 
İşaretlerini tahalckulc ettireceJiz. 
Bunun iç.in 100 kilometre kadar 
bir kısmı kalını, olan 652 kilo
metrelik lran transit yolunun 
memlekette başlanmış ve baılar 
nacak ufalt yollann geç't ver
miyen nehirler ve büyük sular 
üzerinde inşuına veya tamir 
veya tadil ne lüzum gö ülen köp 
rülerin ve diler umumi ve hu
susi karayollarının bir inıa pli• 
nını vücade sretireceği bütce im· 
kanları nisbetiode peyderpey 
tahakkuk ettirmeğe çalışacatız. 
Bu meyanda tose ve köprüler 
kanununda muhtelif bakımlardan 
zaru:-i gördüğümüz bazı tadilat 
için yüksek m"cliae bir layiha 
ile müracaat edeceğiz. Yol in,... 
bakımından huıusi idare'eri• 
muhasebe itlerini daha ameli 
ve fayda ı bir şekle koymak 
için tekliflerimiı alacakt r. 
- Detamı 9 uncu •alai/'111• • 
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Su işleri: 
Su işlerini memleketin hayati 

mevzularından biri telakki edi
yoruz. Gerek Nafıanın uğraştığı 
kısım, gerek lktısad n uğraştığı 
kısım, gerekse ziraati alakadar 
edecek kısımlar bir planda top· 
!anacaktır. 

Nafıanın uğraştığı büyük su 
işleri haricinde k~çük su işlerile 
de uğraşmak ve bilhassa sula· 
rna hak ve vazifelerini tanzim 
ederek bütün çiftçilerin mevcJt 
ıulardan muntazam istifadelerini 
temin eylemek kararındayız. Bu· 
nun için bir layiha hazırlamak
tayız. 
Diğer taraftan elcktriklendir

nıe daires ni Su kuvvetlerind~n 
beyaz kömür olarak istifade 
iç'n tetkıklere devam etf receğiz. 
Bu etüdler şimdilik Sakarya 
nehri, Adana, Kavseri mıntakası 
su:arı, Ege suları, Frat nehri ve 
kollan ve Kızılırmak üzerinde 
devam etmektedır. 

Hava yollarımız: 
Devletin hava yollarının iç şe· 

hirl , rim z ve d ş hava istasyon· 
larile biran evel devamh iıtibat 
tesis edecek hale getirilmesi ve 
hav cılığın inkişafı üzerine pek 
~ok dıkkat ve ihtimamızı celb 
edecek başlıca mevzularımızdan 
biri olacaktar. Diinyada havacı
lık o kadar ilerlemiştir kı hava 
Yollarında kazalar ve riskler de
m iryollarındaki kadar azalmış· 
lır. Türk hava yollan her türlü 
Ve en mütekamil emn yet ted
bi, lerile memleketin en emin en 
Çabuk en rahat vasıtasıdır. Ve 
Vasıtası ka 1 acaktır. 

Posta, telgraf ve te-
lefon işleri: 

~ Poat•, tetgnıf ve telefon ffle

rin in rasyonal bir şekilde cere
yanı ıçin sarfedilmekte olan 
çalışmalara hız verilecektir. Şe
hirlerimiz aras•nda telefon tesi· 
satının ikmali askeri ve idari 
rıoktalardan ehemmiyeti haiz 
ltııntajcalarda te isiz istasyonları 
tes· si ve sureti umum iyede bu 
İdarenin devlet için azami dere· 
Cc~e faydalı ve seri bir ha 1e 
ıclnıesi için bütün tedbirler alı· 
11•caktır. 

Mali politikamız 
Arkadaşlar, 

lr Maliye bir memlekette sağlam 
it iş gidişinin miyarı, cemiyet 
''~lığının nabzıdır. Fertler ara
~daki münasebetlerde karşılıklı 

hhürlerin muntazam ifa edil· 
~errıesi nasıl ki milli bünye 
~~~tin de rahatsızlık vücude ge-
tıtse bir devlet maliyesinin 
~hhütlerini ifa hususunda her· 
d 11gi derecedeki intizamsızlığı 
h~ daha kuvvetli olarak bütün 
~t ınemleket havasındaki iti· 
~~~ı, istikrarı ve iş selametini 

" 1tler. 
" noyle bir vaziyeti önleyecek 
ıt~" 
~1.a~e yol samimi denk büdce 
cıı •lıkasıdır. Bu politikayı ve 
c

11 
llıhuriyet büdcelerinin koruyu· 

~ıİ kurucu ve verici işlere her 
'h daha fazla nisbetlerde pay 
td tl!ıa vasfını itina ile muhafaza 
t~~~ğiz. Varidat fazlalarını evel 
~tde milli istihsal hacmini 
iıle tan ve artıracak olan verimli 
~,"e Ve memleket müdafaasma 
~Gt~e~eceğiz. Maliyemizin taah
bu11~rkıni noktasına tutmaktaki 

.rU 'f 
ltqi ı ınası herkesçe bilinmek· 
'ftt,"lr. Devlet itibarım milli ser· 
\ttı:n v~ esham kıymetlerini kuv· 
biti dırecek harekat ve ted· 

Ct ·· 
\kt uzerinde sebat oluna· 

it 41· 
.,..eevcud vergiler: 

'ı~ tv cut vergilerimiz ve bun· 
. •rh ve cibayet uıulleri ileri 

ANADOJ .. U 

Programını Mecliste 
bir zihniyetle ciddi bir tetkik- Türkiye stokların muntazaman ispirto fiatleri ile hafif a\ko\lü 
ten geçirilmektedir. Netice yük- erıtebilmiş müstesna memleket- içkilerde tenzilat mukarrerdir. 
sek me,.lise sun•1lacaktır. V ~ rgi lerd~n biridir. Mamul · maddeler Gümrüklere gelince: Memle-
hadlerımiz milli istihsal ve milli maliyet fiatlerindeki tesirine ge- ketın lüzumlu görülen noktala-
hayatla ayarlanacaktır. Hayatı lince bu ancak amele ücretleri- randa bu hizmetin icaplarına uy· 
ucuzlatmak için büdcede göre· nin hakiki kıymetlerinin düşü· gun bina ve tesisatı yapmağı 
ceğimiz imkanlar nisbet;nde tah- rülmesi demektir ki, gene gaye· zaruri bir iş görüyoruz. Bazı 
fiflerin yapılmasına devam edi- mize muhaliftir. Çünkü biz ça· hudud mahallerinde gümrük me· 
lecektir. Mi lli istihsal maliyeti lışanlarm yaşayış istandardını murları mesken müşkülatı için-
üzerine müessir vergi ve resim- yükseltmek prensibini güdüyo- dedir. Bu ihtiy Jçları da tesbit 
leri ve har;çten almağa mecbur ruz. Hayat maliyeti bakımından ederek heyeti umumiyes ıni bir 
oldğuınuz iptidai maddeler tize- bir develasyon memlekette şi- inşa pHbına bağl yacağız . 
rine mevzu rüsumu kaldıracağız. kayet ettiği miz ı edbir aradığı- Gümrüklerimız için daha ki-
Hayvan vergisi şekli ve mahi- mız hayat paha'1lığını kendimiz fayetli elemanlar getirtmek, Av-
yeti itibarıle üzerirıde tekrar ça- artırmak olur. Biz kısaca reka- rupa gümrüklerinde staj yaptır· 
lışacağımız bir meseledir. bet kabiliyetimiz ı yaşama stan- mağa devam etmek arzusunda-

Buhran ve muvazene vergileri d · 
dnrdımızdan fedakarlık yaparak yız. Gümrük muamelelerin e ış 

zaman ile mukayyet olarak kon· h d k d 
dt ğil daha rasyt nal ve daha sa ipleri ıçın ol uğu a ar 

muştur. Bu bakım ardan üzer le· k 
1 verimli çalısarak ve daha ileri gümrük memurları ıçin de o-rinde durıılup tetkık edi meğc · 

h P Yasa teknik ve metodlarınd3n laylık, sürat ve intizam tedbir· mu taçt.r;ar. Büdce muvazenesi 
istifade ederek artırmak istiyo- leri alacağız. esasını bozmıyacak surette ~e-

nelere bağlıyarak haı çareleri ruz. G "rülüyor ki paramızın fili Milli kültür sistemi-
s ahi izes ıni m 1hafaza etmekte • 

arıyacağız. mı z: 
Tı.caret ku 1 um/arı.· ısrar etmemiz ıçin sebep bir de-

Şef (serma: esinin tamamı ve>· 
ya hüyük k smı devlete ait ticari, 
sınai kurumiarın mali kontrol 
şekı ini bu kurumların bünyele· 
rine ve kendilerinden istediğimiz 
ve istiyecegimiz t cari usul ve 
zihniyetle ça ışma icablarını sür· 
aile tevfik etmek bu gib kurum
ların bugünkü usullerle Çcilışabil
melerine ve inkişaf etmelerine 
imkan yokıur.) buyurdular. 

Başka memleketlerdeki tat
bikat hakkında geniş ölçüde 
yaptığımız tetk kat bu işaretteki 
isabet ve kudreti tamamen be
lirtmek edir. idare şekilleri tek
nik ve kontrol hususlarına ait 
kay1tların şekle ait bir mali kon
troldan çok daha lüzumlu ol
duğu bütün dünyaca kabul 
eidlmiştir. 

Şefin işaretleri veçhile bu 
mflcsscselerin bünyelerine ve 
icablarına U)gun şekilde tesisi 
lazım kontrol rejimini kuracak 
olan bir kanun layihası yüksek 
meclise sunulacaktır. 

Arkadaşlar, 

Paramızı düşürmiye. 
ceğiz: 

Paramızın istikrarını muhafaza 
edeceğiz. Bunu Türkiye kal
kınma hamles·nin bir za ureti ve 
mi li ekonomimizin icabı olarak 
görüyoruz Bu görüş kuru bir 
prensibe bağlanmış olmamızın 
veya meseleye hisle kıymet ver
miş bulunmamızın neticesi de
ğildir. Memleket menfaatinin 
milli tasarrufunun vikayesi zaru
retinin neticesidir. 

Bir develasyonun hareketinin 
Türk ekonomisi için ancak zararlı 
olacağı •kanaatindeyiz. Başka 
şartlar altındaki ekonomilerde 
hangi bakımlardan yapıldığını 
tetkik etmek ve kendi vazifemizi 
görmek bu kanaatin ne kadar 

haklı olduğunu gösterir. Bazı mem· 
leketler milli paralarile aktedil
miş muazzam hacimlere malik 
harici borçlarını hafifletmek için 
bu tedbire başvurmaktadırlar. 
Bizim harici borçlanmızın hepsi 
ecnebi parasiledir. Dahili borç· 
lar bakımından vaziyetimiz gene 
hiçbir memleketle kıyası kabil 
değildir. Bizde devlet masrafları 
düzenli bütçe ile görülür. Da· 
bili istikrazımız halkımızm en 
ufak dahi olsa yapabildiği ta· 
sarrufla karla ve ilerisi açık milli 
ekonomik işlere hissedar olarak 
iştirak arzusuna yol açmak için 
bir develasyon halkın iştira kud· 
retini tasarruf imkan ve heves· 
lerini kıracağmdan gayelerimizle 
taban tabana Zlt olur. Bir tica· 
ret bakımından dahi bugünkü 
anlaşma politikamız böyle bir 
tedbire lüzum göstermemektedir. 
Satılmamış elimizde kalmış mal 
ıtoku yoktur. 

ğildir. BJnun için SJ.reti katiy· Arkadaşlar, 
yede bu poıit kada devam ede· Parti programımızdaki direk-

tiflere göre, milli kültür siste-C<'ğİz. 

Gümrük Ve inhisar- mimizin inkişafına azami önem 
vereceğiz. ilk öğretim her bakım-

lar· 
' 

dan t zerinde duracağımız ve en 
Sayın arkadaşlar, çok ehemmiyet vereceğimiz mev
Gümrük ve inhisarlar mevzu- zudur. Ai e ocağından sonra 

una geliyorum. 
Gümrük ve inhisarlar sahasın· 

da düşündüğümüz bir çok şey
ler vardır. İnhisarlar muamela
tında bu kurumların mali mono
pol idari teşekkül ve milli va
lör izasyon karekterinin ahenkli 
şekilde tecelli etmesine çalışıla

caktır. 

inhisar mevzuu maddeleri ara
sında tütün devlet büdçesi ba
kından olduğu kadar milli tica
ret çerçivesinden de hususi bir 
ehemmiyet ihtiva eder. Devlet 
monopolu mevzubabs olması ba
kımından inhisarların tütün ima-
lat maliyetini indirmek ve daha 
fazla ticari bir hale getirmek su· 
retae harice satış imkanlarını 
artırmak ve hasılatı yükseltmeğe 
çalışmak bizim için bir zaru· 
rettir. 

En mühim bir ihraç madde
miz olmak bakımından tütün 
istıhsal sahasından başlıyarak 
ticaret ve imalat sahasına kadar 

.. U7anan geniş bir ufuk üzerinde 
inhisarlar idaresini planla ve 
dikkatle uğraşmasını İcab etti· 
recek bir mevzu olarak ele alı
nacaktır. Yurd içinde rasyonali
zasyon ve piyasa tekniği bakı

mından yap1lacak işler haricinde 
kaliteye dikkat politikamızı ay· 
nen muhafaza etmekle beraber 
ona mütenasip bir de kemiyet 
politikası takib etmek ve bu 
meyanda virjinrya ve somatra 
tohumlarını tecrübe eylemek ka· 
ranndayız. 

Türk eksper ve harmancılarm 
ecnebi topraklarda ecnebi sanat 
arkadaşları arasında mevki yap· 
ma!arına ehemmiyet vereceğiz. 
lnhisarın bu esasları da nazara 
almuk üzere satış politikasını 
planlaştırmak azmindeyiz. Tütün 
limited şirketi faaliyetine bu po· 
litikaya mütenazır bir istikamet 
ve vüsat vereceğiz. 

ispirtolu meşrubat inhisarınm 
bilhassa şarap ihracatını Tuz 
inhisarının harici tuz satışları 
trtıracak bütün tedbirleri almak 
kararındayız. 

Prensip itibariyle bilumum in
hisarlar muamelatında ihraç fiati 
en rasyonal şekilde temin edi
lecek olan maliyet fiati kadar 
indirilecektir. Dahili fiatlere ge· 
lince, rasyonalleştirme mesaimi· 
zin inkişafı nisbetinde ve büdce 
rahminlerini sarsmamak kaydile 
mümkün olan tenzilatın yapılma
sında tereddüt edilmiyecektir . 
S.hhat ve temizliie taalluk eden 

milli kültür ile ilk temas ilkokul
larda başlıyor. Genç vatandaş 
her şeyj benimseyen ve henüz 
temyiz kabiliyeti teessüs etme
miş olafl taze zekasile ancak ert 

doğruyu, en iyiyi ve en güzeli öğ
retecek bir müesseye emanet 
edilebilir. ilk tahsilde alınan fe. 
na intibaları müteakıben düzelte
bilecek ali bir tahsil sistemi he
nüz icad edilmemiştir. Fena bir · 
ılk öğretim fena bir hayata baş· 
)ayış demektir. Bu genç vatan
daş karakterinin tşekkülüne mani 
olur. Ve batta bozabilir. Bunun 
içindir ki, ilk öğretime en çok 
ehemmiyet vereceğiz. En kıy· 
metli en iyi yetişmiş ve en kuv· 
veli elemanlarızı bu işte ve bu iş 
için adam yetiştirmekte kulla· 
nacağız. 

iyi bir İlkokul öğretmenin en 
yüksek bir okul öğretmeninden 
mahiyet itibarile daha az mü· 
him bir vazife almış saymıyoruz. 
Ve kendilerinin hayatile refah· 
larile ve bu mühim vazifeyi ba
şarış kabiliyetlerile en yakından 
alakadar olmakta devam ede· 
ceğiz. 

Mesleki tedrisattan bahsetmek 
istiyorum. Mecburi ilk öğretimin 
gayesi vatandaşlarla konuştuk· 
ları dilin kaidelerini ve mensub 
oldukları milletin tarih ve reji· 
mini öğretmek ve hayatta daha 
ileri adımları bakımından zaruri 
ilk bilgiyi kendilerine vermek· 
tir. ilk tahsili bitirenlerin hep· 
sini istidat ve kabiliyetleri ne· 
den ibaret olursa olsun üniver
siteye dayanan bir makanizma 
karşısmda bırakmak istemiyoruz. 

Çünkü neticesi bir taraftan 
tesis ve kuvvetlendirdiğimiz yeni 
ve ileri Türkiye bayatını en za. 
ruri elemanlarından mahrum bı
rakmak ve diğer taraftan yavaş 
yavaş memlekette bir ihtisasa 
varmadan sönmüş veya yan tah
sille kalmış ve yahutta bizzat 
ekmeğini kazanmaktan aciz sa· 
dece diplomasına dayanan bir 
asabi yorgunlar kafilesile karşı· 
laşmak olur. Kamalist rejiminde 
okula yalnız mahreci aklam de· 
ğildir. Büyük tarihimiz bütün 
milletimizin her ihtisas sahasın
da en büyük adamları yetiştir· 
miş olduğunu gösteriyor. Bu ka· 
biliyet kanı damarlanmızdadır. 
Mesleki tedrisatın vazifesi bu 
kabileyetleri yeni hayatın her 
sahası için yetiştirmek işini bi· 
lir, yaşama hevesi kınlmamış en 
yüksek teşebbüs ve hayatla 
mücadele kabiliyetini haiz başa• 

rıcı, dayanıklı müsbet sanatkar 
ve ihtisas sahibi elemanlar ye· 
tiştirmektir. 

Bütün hayat ve faaliyet sa· 
haları için bu ayrı ayn mesleki 
tedrisat masarifimizin belkemiği 
olacaktır. Öğretim mevzuuna 
mütenazır olarak her nevi mes· 
lek mekteblerine ehe!llmiyet ve
rilecektir. Bunun klasik üniver
site tahsilini ikmal edeceğiz 

demek olmadığı aşika dır. Bila
kis bu müesseselerimizi de ha
kiki ilim adamı yetiştirecek şe
kil de ve ancak bu istidadı en 
mütekamil surette gösterebilmiş 
olanların başarabilecekleri çetin 
ve fevkalade disiplinli ilim mü· 
esseseleri haline yükseltmek me· 
saimize devam edeceğiz. 

ilave ve tesis edılecek fakül· 
telere aid işi hazırlıyarak An· 
kara üniversitesini kuracağız. 
Orta okullara ve liselere 
layık olan bayük ehemmiyeti 
vermekte devam edeceğ iz, 

Şefin işaretleri dairesinde doğu 
bölgemizde bir kültür merkezi 
esaslarını kurmağa başlıyacağız. 
Milli kültür bakımından büyük 
önemi olan ve Şefin ilim ve 
kültür sahasında en büyük abi
delerinden biri halinde daima 
yükselecek bulunan Tarih ve Dil 
araştırmalara bize ve bunlarla 
alakadar işlere hususi ehemmiyet 
vermeğe devam edeceğiz. İyi ve 
çok eğitmen öğretg:ıen yetiştir

meğe bilhassa kıymet vereceğiz. 
Avrupanın tanınmış ilim ve sanat 
merkezlerine talebe göndermeğe 
devam edeceğiz. Lüzumlu görü
lecek ilim ve teknik şubeleri 
için kıymetli mütehassıslar da 
getireceğiz. Bu suretle muhtelif 
sahalardaki milli eleman ihti· 
yaçlarımızı temine çalışacağız. 

Bütün devlet okullarının ke
miyet itibarile olduğu kadar 
keyfiyet ve techizat itibarile de 
en yüksek derecelere ulaştırıl
ması hedefimizdir. Milli sahne
miz Türk kültürünün makesi, 
güzel dilimizin en iyi şekilde 
telaffuzu ve en bedii tarzda ifa
desini yapan san'at kaynağı ola
rak ele alınacaktır. Bunda mo· 
dern teknik vasıtalarına ehem
miyet vereceğiz. Güzel san' atlar 
akademisinin bugün başlanmış 
olan ıslahatını yürüteceğiz. Milli 
kültür kadrosu içinde mütalea· 
sını zaruri gördüğümüz sporu 
profesyonel şampiyon ;yetiştir· 
mek için istemiyoruz. Spor okul
larımız gibi, sahnemiz gibi milli 
kültürümüzün bir cüzüdür. Bü· 
yük gaye Türk vatandaşını fikir 
ve düşünce itibarile kuvvetli, 
ve tam sıhhath, seciyeli, gürbüz, 
güzel insan olarak yetiştirmektir. 

Ordumuz, boi techi
zatla techiz edilecek 

Arkadaşlar, 
Maddi manevi düzen ee refah 

kültür sviyesinin yükselmesi ve 
bütun bunların başanlması de· 
vam etmesi ancak milli emniyet 
ve tamamiyetimizin icabında 
herkese karşı masum tutulabil· 
mesile kabildir. Türk ordusu 
kadını ve erkeğile büten Türk 
milleti demektir. Daima daha 
kuvvetli olmak için bu millet 
her sene yüz binlerce evladını 
kısaca ordu dediğimiz ve yalnız 
admın bile hududsuz bir grur ve 
heyecan kaydağı olduğuna ~il: 
diğiniz bu en büyük okula m~II! 
emniyeti, milli müd~f~ayı, _ mılh 
pisiplini öğrenmek ıçı~ g.ond~
riyor. Türk ordusu, Turkıyenm 
yalnız emniyet vasıtası dsiıldir. 
Türk milleti içtimai benlik duy· 
gusunu daima yükşek dereceler· 
de daima uyanık tutan en bü
yük milli kültür ocağıdır. Bu 
büyük disiplin .ve aüven okulu-
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nu en müterakki, en bol, en 
mütekamil vasıtalarla techiz 
emek birinci milli vazifemizdir. 

Techizat ve teslihat programı· 
mıza devam edeceğiz. En son 
sistem harb vasıtalarından he· 
nüz ihtiyacımız olanları da temin 
için ayrı bir program yapacağız. 
Bu program memleket dahilinde 
yapılması kabil olanları memle
ket dahilinde imal ettirmek esa· 
sını ihtiva edecek ve kara, de· 
niz kuvvetlerimizin bu kabil bü
tün ihtiyaçlarına şamil olacaktır. 

Sureti umumiyede milli mü· 
dafaa kuvvetlerimizi daima en 
bol, en ileri vasıtalarla techiz 
etmek belli başlı emelimiz ve 
vazifemizdir. Mevcut malzemenin 
daima iyi halde bulundurulması 
kıymetten düşmüş olanların 
yenilenmes; ve sefer ıçın 
ordu ihtiyaçlarını karşılıyacak 
her çeşid stoklar vücude geti
rilmesi daima göz önünde bu
lunduracağımız ehemmiyetli işler 
olacaktır. 

Dış politikamız; 
Arkadaşlar; 
Cumhuriyetin hiç değişmiyen 

dış politikası meçhulünüz de· 
ğildir. Atatürkün yüksek irade 
ve irşadlarında temelini bulmuş 
yürüyeceği yolu çizmiş olan 

bu siyaset ayni su\h dostluk ve 
teyakkuz yolunda devam ede· 
cektir. 

Mevcut karşılıklı dostluklara• 
mıza ve teahhütlerimize her 
zamanki gibi ihtimam ve riayet, 
dostluk dairemizin bu ahenk 
içinde inkişafına dikkat, başlıca 
vazifemiz olacaktır. 

Şefin nutuklarında İşaret bu· 
yurdukları noktaların takıbine 
azami itina ve ihtimam ile çah
şılacaktır. 

Dış teşkilatımızın ekonomik 
kalkınma savaşımızda daha ve
rimli bir surette çalışabilmemiz 
için alakalı dairelerin de müta. 
leası alınarak bu yıl bir talimat 
yapılacaktır. Bütün elçilik ve 
konsolosluklarımızın dış ticareti 
noktasından mücehhez bulunma· 
lan ve ona göre çalışmalan 
temin edilecektir. 

lktısat Vekaleti dış ticaret 
teşkilatının hariciyemizin dış 
teşkilatiyle rabıtaları tanzim edı-
lecektir. Bu yönden dış ticare· 
tin inkişafı için hariciyecimize 
isabet eden bu önemli vazife 
emniyet ve siyasi münasebet 
vazifeleri derecesinde ebemmi
miyetle takib ve tatbik edile· 
cektir. 

Milletler Cemiyetine bağlılık, 
harici siyasetimizin ayni zaman· 
da mesnedlerinden ve tabii 
icablarından birini teşkil eden 
bu arsıulusal büyük müessesenin 
kendinden beklenen gayeleri te
min edebilmesi zamana intıbak 
etmesi geçirilen tecrübelerden 
lazımgelen pratik neticeleri çı· 
karmasiyle mümkün olabilir. 
Hükumetimiz bu yolda sarfedi· 
lecek mesai elin den geldiği ka· 
dar teshil etmeğe çalışacaktır. 

Kırtasiyecilik 
esas değildir •• 

Arkadaşlar; 
ileri idare tekniğı salahiyet ve 

mesuliyeti elele vermektir. lşlerı 
kısa bir zamanda kat'i bir ne· 
ticeye bağlamaktır. Kırtasiyeci. 
lik asla esas ve gaye değildir. 
Kırtasiyeciliğin manası tek tat· 
bik şekli sür'atle ve fokat isa
betle vetilmiş L.ararlarm ve :şler
den alınan maddi veri:nll neti
celeri tevsiktir. 

Ankara, 8 (Hususi) - Baı· 
vekilimiz, proğramını ok'Jduktan 
sonra Meclisten itimad reyi is
temiş ve meclis, tam bir ittifakla 
ve tayini esami suretile hüku· 
mete itimad beyan erlemiştir. 
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• Başı 7 inci sahifede • hatlerinde inşaata yardım va- bu sularla sulandığını, balkın su· 
dığı, riyasetce bu işin yapılabi- d nde bulunduklarını, Gülelyalı suz bırakılmasına meydan veril-
leceği takarrür ettirildikten son- caddesinin tamiri çok mühim memeğe çalışıldığını yukarı ma· 
ra Hal santralın inşa edileceği masrafa mütevakkif oiduğunu, lıa llelerin suyunu temin için be-
ada üzerinde vaktile bir arsa fzmirin turistık yofları için ha· fediyenin tedbir arayıp buldu· 
satın almış olan Sıhhat Vekili zırfanan projenin son zamanda K'uııu, tarihi Kadife kalesinin 
Aydın Saylavı Dr. B. Hulusi meclıs encümenlerinde olduğunu iferide diinyanın en güzel bir 
Alataştn, şrmdiye kadar arsa 'Ve asfalt yapılacak yo !arın yeri olacağını burada her zor· 
ta hhüdferinı muntazaman yerine şehrin çehre.sini değiştireceğ.ni, Jı,ğu yenerek 1500 çam fidanı 
g trrdiği için arsasının b_delınin imar sahası daki mühim iş\er yttıştirildiğ ni, tahtalı s Jyunun 
kedisine iadesi ve arasasının dururken Tep:!c k ve Yığitler lzm re getırdmesı için bir proje 
mecburi i~timlakten harç tutul· m~hallesiıdeki 10 kilometrelik hazırlanacağ nı, İzmir n su der· 
ması hakkındaki nizam encüme· yolun yapfırılarnadığını, sos! dine çare bulunacağını anlat· 
ni mazbatasının müzakeresi ge· yaptırılsa biıe şimd ki otobüs mıştır. 
riye brrakrlmış, Belediye reisinin ve kamyonlara bir cıy bıle da- Reis: 
yıllık iş raporu okunmuştur. Ra- yanmıyacağını sôyl miş, imar - Çalışırken hep siz arka-
po · çok uzundu. sahasına ehemmiyet verilirken dlşl lr mdan ku' ve alJım lza-

Azadan göz doktoru B. Mitat şehri ı diğer kısımlarının ihmal h tım kafı gelmedi ise lütfen 
Orel Beledıye reisi ile belediye edıldığl hakkında öylenen söz- ~öyl yiniz, soru ıuz, ddha izahat 
memurlarına bu kadar mühim ferin doğru ofm3dığını, vangın vereyim. 
işler başardı klan için t şekkür sahasının dışarıda aleyhimize Demiştir. 
ettikten sonra fzmirin ticari bir propagandalara sebebiyet ver· Müzakere kafi görülmüş ve 
~ehir olmak fa beraber turizm şehri dığini, şehrin bugün beynel- Dr. Behçet Uza ittifakla itimat 
vasfına da ihtiva ettiğini söyle- mifel bir vaziyeti bulundu- beyan edilmiştir. B. Münir Bırsel, 
mış, yolların noksanlığ ndan, ğunu, yangın sahası orta- - iş raporu i tifakla tasvip 
lkincikordonun harab halinden, sında bir enternasyonal fuar edılm' ştir. Bunu reisimize mec· 
Babribaba parkının layıkile bakı- ve Kültürpark hamlesi atılmış ve lisin bir it madı, bağlıl ~· ve ati 
lamadığından, pazaryerlerinde bunun yalnız İzmir şehri hesa· için üınid eserleri veren bir ha-
gıda maddelerinin açıkta saba.. bana değil, memleket hesabına dise olarak kabul ediyorum. 
dığından, bataklıkların tamamen en mühim bir iş olduğunu, şeh· Demiştir. 
kurutulması için Devlet yardı- rin en güzel yerinin bataklıktan Bundan sonra, Atatürke, Bal" 
mının temini lüzumundan bab- ve sivrisinekten kurtarıldığım, bakanım zı ve yüksek makam-
setmiş, verem hutabğına k•fl kıSct zamanda bir mamure halini lara tazimat telgramlan çekil-
belediyenin tedbir almaamı, Ve- aldığını, buradaki yolların oto· meıi kabul edilmiş ve riyaset 
remle mücadele eden müeue· büsçülere ve arsa mukabilinde kürsüsüne gelen Dr. 8. Behcet 
selere yardımda bulunmasını is· müteahhidlere yaptırıldığı ve be· Uz, kendisine gösterilen toplu 
temiştir. lediyece ayrıca masraf edılme- ve samimi itimada tetekkür ede· 

B. Hüsnü Tonak havayici za· diğini söylemiş: rek Avrupa seyahatinin ehem-
ruriye fiatlerioin yükselmesine - Rugün bir arabacı ve bir miyetini uzun uzadıya anlatmıı, 

karşı tedbir ahnmaaını istemiş hamal bite anlamıştır ki, lzmir gördüiü 9 fuar ve serginin ye
ve halkın en mühim derdi olan fuarı, her kesin kazancını temin disinden İzmir fuarının daha 
su meseıes·ne çare baJunmaıtını etmektedir. Bu, belediyenin bir güzel olduğunu, zamanla daha 
evlerindeki çqmelerinden sulan davası değil, şehrin bir dava· tekamül edeceğini, 938 fuarı 
kesilen balkın bütün gece çeş· sıdır. için şimdiden çabfaCağuu, yüz· 
melcrden ıa taşıdıklarını an fzmirdeki mağaza sahipleri, !erce sene evel modem tesi1atı 
latmış: eve ce fuarın aleyhinde id'1er, tamamlanmı Avrupa tehirlıerimde 

- Halkta bir kanaat var. iş yapamıyacaklarını sanıyorlar- en mübim eaerleri gördüğünü, 

Vezir ve Osmanağa sularını be- dı. Halbuki bunun aksi olmuştur fzmirin zamanla dünya şehirleri 
led ye, parkrar için kulfanıyor, ve şimdi halk, davayı benimse- arasında en güzel tehir olacağı-
biz susuz bırakılıyoruz, diyorlar. miştir. Demiştir. nı, lımirin bir güneı şehiri ol-
Bu hususta belediye reisinin Reis, belediyelere yardım edil- duğı.ınu, bu itibarla tehirle· 
izahat vermeıioi rica ederim. mesi hususunda Bayii' Şefin rinde senede yalnız iki ay 

Demiştir. B. Halıt Tevfik te işaretlerini şükranla karı•ladık· güneş gören Avrupalıların 
lzmirin 18000 nüfuslu Tepecik tan sonra Bahri baba parlc.ı bahsine ileride lzmire ıeleceklerini, Hol· 
ve Yığitler mahallesi halkınm geçmiş, bu parka iyi bak ldığını, landa elektrik ziyası altmda ka-
bi hassa kışın çektiği eziyefüa tarebelerin ve halkın çiçek ve loriferlerle selerde üzüm yetişti· 
önüne geçmek için iplik fab- yapraklara zarar verdıkıerini rildı~ini, memleketimizin çok 
rıkası ve Kapanizade yoUartnın söy.emiş, Avrupa şebirlerinde mühim varlıklara mazhaı bulur.-
yap lmruHoı veya inşaabn be, bufvarlarda kurulan pazarlaıda ğunu söylemiş, İzmir fuarını yük-
y llık yol plamna alınmasıoı bile fzm r pazarlarındaki kadar seltmekle memlekete pek çok 
istemiştir. sıhhat işlerine r.bemmiyet veril- döviz girceğini anlatmış, hal, 

Meclis reisliti makamında bu- meiğd.ni rnlatmış, gıda madde- santral, ekmek fabrikası, çocuk 
lunan B. Münir Birsel başkaca !erinin masalar iizerinde satılmıısı hastanesi, şehir garaiı İntası için 
söz ist yen bulunmadrtmı teshil için belt diye büdçesine tahsisat Avrupa tetkiklerinden büyük is· 
ettikten sonra sÖ%Ü. belediye konulacağını, bazı gıda madde- fadeler temin oluoduğunu, en 
reisi Dr. B. Behçet Uza btrak· lerinin yüksek fiatle satılma· mühim planların elde edildiğini, 
m•ştır. larına karşı belediyenin ib- havagazını halka gayet ucuza 

Reris, ar~hnaın teveccüh tikarla mücadele etmesi ka- vermek için bir fabrıkanın mü· 
ve iltlfatlanrwa tefekkür ettiktea nunlara gö e çok güç oldu- messilleıile temasa geçildiğini 
sonra demiştir ~ ğunu, bu hususta belediyelere söylemiş ve: 

- lzmir, bir ticaıet tebri ola- satahiyet veren, bir kanun ka- - Seyahatimiz bize yeni yıl 
ralc kurulmuftur ve böyle ride· bulii çok yerinde olacağını, Kor· için yeni ve mühim hamleler 
cektir. İzmir enternasyonal faan donda ikbsadi ve konfO!'lö oto· verecektir. 
kurulduktan sonra iz.tir, Avru- biial.er İiletilmeje batlayınca ar· Sözlerile izahatına son ver-
padaki miibim ticaret tehirlerine tık elektrikli tramvay işleti.emi- mistir. Reisin izahab, meclis 
yaklaşacak bir inkişafa dofna yeceğini, zamanla belediyenin azasını tatmin etmiş ve herkes 
gitmektedir Dr biz buna salihi- 120 otobüs satın alarak bütün kendisine teşekkürde bulun· 
yettar ağızlardan duyuyoruz. iz.. ıdıirde otobüs servisi temin muştor. 
mir şeb~ ticareti kad• pneşi· edeceğ'İni, elel:trik şirketinin fz- •lll!B!ll!iı~i•ncı•.!lll!Satıımı.Wll!llll!IM'!lt•ü•a"hw••• .. ••11 
ni satmak mevküadedir ve mey· mir halkana en yüksek fiatle 

n... D'0mır· Alı· va kürü yapmak iltiyenlear, mii· elektrik verdi~ini, belediye- .f.lr, ~ 
him isarıatıka görmek için dün· den de ayrıca teavirat ücreti Ka.tt;ı ojla 
nm öbür ucuna gitmete kalkan· aldığ•m söylemiı. Havaaazı Cilt Ye Tenasül haatalık• 
lar için her türlü zewginlif11e gibi zamanla elektrik ve ıu itle- ları ve elektrik tedmal 
bir turi!tik şehri olabı1fr. Fabt rinin de belediyenin dine aeçe- lzmir • Birinci beyler sokağı 
bunun için eneli fedıkirfılc ceğiai, bataldıklarm kurutulma- Elbamra Sineması arkamda 
yapmak, çok çalışmak lazımdır ıına çalışıldıtıoı, Bostanlı halkı- Teltfon : 3479 
ki yüz mim kazanılsın. nın şiaıdi dbinlibiz yattıklarını, 

Reis, izahatına devam ederek 22S bin metre murabbalık ba· 
ıehTin binbrr çeşit ilıtiyacr kar- talddc kurutuldutunu, fzmirin de 
şısında yol inşaatına da çalış· mücadele mıntakası içine alına· 
tığını, lkincilcordonun inşası hak· catuıı, ver~me karıı mücadele 
kında ne şekilde olursa olsun için müsait zamanda fzmirde bir 
Devlet Şurasınca verilecek b· verem tecrit evi yapılacağım. 
rardan sonra inaatı başlanaca· kuraldıl yüzünden Vezir ve Os· 
tını, bunun için Başbakan 8. manaia sularını• bu yıl azaldı· 
Celal Bayann, son lzmir seya· jını, bazı parklaran eskisi aibi 

Giizelyalı tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü
tiirr konforii havi deniıe nazır 
ev sahlrktır. Taliplerin mez· 
kUr eve mira caatlan ilan 
olunın. 
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1 Palas ----~ Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· 
~ lav, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa 
5 tam manasile bir Avrupa otelidir. 

~ Temizlik istirahat -~ Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 
~ temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Ot~lin 
~ salonları her zaman müşterilerin emirlerine 
~ amadedir. Burada hem istirahat hem de mi· 
~ safirlerinizi kabul edebilirsiniz. 

~ Tavsiye ederiz 
~ Nazilliye a-idecek yolculara "Nazillipalas"ı 
~ tavsiye ederiz. Ahmet Çabryıldız ve Halil 
~ Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas,, 
:!: konfor, istirahat temizlik noktalanndan old· 
~ otu kadar, emniyet bakımından da herkesi 

9 r 
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lzmir Lise ve Ortaokulları Ahm Satım Ko· 1zmir betetligesindem 
Tilkiiik ~ddesiDde Faik paşa 

misyonu Başkanlığından: 
Cinsi 

Koyun ete mevsimin
de kuzu eti 
Beyaz teneKe peyniri 
Toz şeker 
Kaşar yen~ri 
Yumurta 

fuı Çoi:u Fiati 

4000 5000 

5820 7100 
15550 18400 
1300 1530 

89000 - 101000 

45 

35 
27 
60 
1,25 

Tutan 

2250 

2485 
4968 

918 
1262~ 

Teminatı 

169 

187 
373 

69 
95 

Hangi okala ait 
old.p 

Buca Oriaokul 

Biaiilt yabh ok.ııtr 
Bütün yatıll okullar 
Bitia yatılı olYDar 
Kız Erkek liseleri 
bölge San'at, 

parkmdan. iki bia metre murab-

Lavamarin maden 40 Ton 13,50 540 41 San'at okohı 

baı yeria iç senelik kirası baş· 

Ühp5kteki şartname veçhile 

19/11/1937 cuma günü saat on 

ahıda açak uhrma ile ihale 

edilecektir. Şartnameye bağla 

keşif mucibince alb y\iz seksen 

dört lira on yedi kuruş bedeli 

keşifli bir heli nacı tarafından 
yapJ.mak şartıle bir senelik kira 
bedeli ıımbammeni yüz liradır. 

fştiırak içitt yetmiş dört hralık 
muvakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile söy· 

lenen gün ve saatte encümene 

Okulların yu\tarıda yazıh ihtiyaçlarına 5-11-9'H tarib"nde ')l''lpılan aç~k e .... siLtmeye •stek~ çJıc•acl.
ğrndan on g iin nıliddetle açık eksilt neleri uz::ttı mış•ır. Şartnameler her g ün Kü. tüı Dırektörlüğiiade 
gÖrülebifir. Aç k e"s ltmderi ayrı ayrı 19-11 937 sah günü saat 16 ela hülNmette Kültür D•ıektör
lüğiinrie yapılacaktır. 

.Ş rketler ve yabancı tebaalıfar bu lşlere 2400 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazıh 
v~ sıka anfe girebıfi ler. 

stekliPeır betli ~iın ve s<ıatıe teminat aıtıa rile komisyona miiracaatleri. geliair. 4-9-12-16 

~ ııummıuıwmuumınuh. Doktor ... nıııuımıumwıwıwüiiti 
~ = § = 
B A. Kemal Tonay : 
1 BaldBrİ§•loı ve bulaşıcı, salırn ~hast11lıld•ı miit~ltessısı := 
1 (Verem ve saire) ~ 
~ Baanıahane ietaeyonu karşısındaki Dibek l!Qkak bqsnda 30 •1ıb 5 
s: -~~ 

I
S: eT n muayenehanesinde sabah eaat 8 deu akf&ID saat 6 ya := 

1 

Lamba fitilleri ~'.... . ... .,"'W \ ·' 

(Pdrom x, Co.eman., Keros ve bütün 
dıger s stem) her marka pompalı lambalar: 
iç n (aç. k z yalı, b<·yaz. ve so.ı derece da· 
yeı.1,ııklı) gayet ıyi cıııs fıtilleri pek miliiaid 
fiatllerle takd.m ediyoruz. 

Lamha arın cins ve ııevı. laZLm olan mik
daı ı v.:: kab lst:. bir fıtil nÜaıwıesi gönde
" ele vakt olacak tafop ere derhal nÜa>lk' 

nd kle beraber n.uf ssal bir tek iıf goude
rilt"ceklir. 

Acentelikler de arıyoruz. 
(2227) rumuzlu lst nbu) 176 No. hı pos· 

ta kutusuna yazı'ması. 
,JllllllllUllllllllllllllUlllU ıiıiUiUııÜiiıiıÜıÜıiin~HlüUıÜ'Teıe/on: 411 S llllNlll 
tratelli Sperco owTscHE LEVANTE-

,, A L~Nl~~tf'Rg I~mir Vakıflar müdürlügvünden 
vapur centası ATLAS LEV ANTE LINIE A G Se11eliği 
ROY AL NEERLANDAIS BREMEN Lira 

KUMPANYASI "ATHEN,, motörü 15 ikinci- 240 
.. SATURNUS,, vapuru 13-11 · d b ki · ROTTER 937 de ROTTERDA~ AMS- teşrın e e emyor. • ~40 

tE.ROAM ve HAMBURG liman· DAM, HAMBURG ve BREM.EN 204 
larına yük alarak hareket ede· için yük alacaktır. 204 
tektir. AMERICAN EXPORT UNES 144 

wrRJTON,. vapuru 13/11/937 THE EXPORT STEAMSHlP 144 
de hekl'!niyor. BURGAS, VAR- CORPORATION 144 
NA ve KÔSTENCE limanları "'EXTAVIA" vapuru 1l ftcin- 144 
için yük alacaktır. citeşrinde bekleniyor. NEVYORK 144 

SVENSKA ORIENT için yütc alacak.tir. 144 
LINIEN "EXHIBITOR,, vapuru 19 144 

•'VIKlNGLAND,. motörü 2- lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· 144 

Cinsi 
Dükkan 

" ,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
" ,, 

" 

No. 
398 
399 
4'l() 

401 
402 
403 
'404 
40S 
4)6 
4)7 . 
408 
409 
410 ll.937 de ROTTERDAM, HAM- YORK için yük alacaktır. 120 

iia! UR DANZIG. -EXPRESS,, vapuru 26 ikin- 120 -. 411 
ANMARKA, lSVEÇ ve BAL- citeşrınde bekleniyor. NEV- 108 11 412 

tJK Jimanlanna hareket ede- YORK için yük alacaktır. 120 ,, 413 
tektir. • OGONTZ • vapuru 28 180 ,, 414 

.. NORDLAND
1

, motor·· u·· 16- NEV 120 1 , 415 lkinciteşrinde bekleniyor. -
~11937 de ROTTERDAM, HAM- YORK için yük alacaktır. 180 ,, 416 

1 
bl.JRG. GDYNIA, DANZIG, SE.RVlCE MARITIME 204 ,, 417 
~~k MARKA, ISVEÇ, ve BAL- ROUMAIN 204 ,, 41~ 

limanlarıM harelcet ede- B U C A R E S T 300 ,, 419 
te~ir . 

.. AASNE.. 
21121937 

"PELEŞ., vapuru 1 l ikinci- 300 ,. 420 
~""'TE npuru B G GD teŞTindc bekleniyor. KÖSTENCE, 300 ,, 421 
'y"'' RDAM, HAM UR - SULIN'A, G 1 A' ı!t_A. DANZIG, DANMARKA, A~Tz Ye GA- 240 .. 422 
;"YtÇ NORVEÇ BA' 'TIK LATZ ak•armuı TUNA timan- 240 ,, 423 

lzmir Levazım amir/iti ilanları 
---=-----------------------------~--------------İzmir lv. amirti~ Sat. At. Ko. Rs.den: 

1 - Buğula pmimn kJtaatUUD yılbk ihtiyac~ için kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulan (80000) kilo sığır etinin beher 
kilosu için teklif olunan (18) kuruş 08 santim bahalı görü),.. 
düğündeu 2490 sayılı kanunug 40 cı maddesi mucibince 
ihtiyaç pazarlıkTa femin olunacaktır. 

2 - Mafm talimin !>edeli (20000) liradır. 
3 - Muvakkal teminatı 1500 liradır. 
4 - İhate 17/Tl/937 çar~mba güo.ü saat 15 de Bergama askerf 

alım sahm komisyonu binasında yapılacaktır. 
5 - Sığır etının evsafiyte teslim mahal ve şartları şartnamesinde 

yazılıd ı r. Şartnaı.1eler Bagamadaki alım satım komisyonun· 
dad~. • 

6 - lstt>kliler şartnam~nin dördüncıt maddesinde yaıılı vesika 
lart yamnda bohmcfurmaya ve ihale saatıncfan evet muvakkat 
teminatlarmt Bergama maliye veznesine yatırmağa mec· 
burdur. 

7 - K0111isyoP haftama pazM'tesi çarşamba ..e cumartesi günleri 
açıktır. 2 S 9 13 41672 

' 

• ve '- ları ı"çı·n yük al-lctı... y 1- el: f d l M 1 kb --Lk L-\ 
d 

·-· •· uıcar a mü re atı yazı ı ezar ı 8$1UQ& i nıa tbinasıoda Va-
:::a nlarına hareket e ecektiı. STE ROYALE HONGROfSE :ili 5 V CE MARlTlM kıflar çarş sı dış dükkanlan 31/5/939 tarıhiııe kadar kiraya veı'1mck. 
ifi ER l DANUBE MAJRTIMr ıa OUMAIN c:. ibere on gün müddetle açık artırmaya çıJcarıluu.ıt11. ihalesi ll/l l/ 

-.., R .. SZEGED,, motörü 6 lkinet- 937 cuma günü saat ondadır. Taliplerın % 7,5 pey akçeleriia -ı "uÇEAVA. vapuru 4ııı-37 tecw:..de L-klenı":yor, BELGRAD, b b V k {l 1 6 ~ M .,,.. •• U<: era er a l ar dairesine müracaat aarı. 8 11 3814 
~. ALTA ve MARS•LYA li· M RNO BU - 1 · l..eY · b.:. _.__ L ~larıoa hareket edecektir. NOVISAD, CO A ' - İzmir M•Ui Emlak r:aidücHiii!lden: :ımer uun HMr~· sahn mum ~o. reisfi~inden: 
'1.1:.GLUGA POLSKA S.A. DAPEŞTE, BRATISLAVA, Vt- icar No. Lira 1 - Beher çiftine tahmin edileG fi.at 460 kurUıt oıan f;lOOO ak-
~ 'LEWANT" motörü 6-11-937 y ANA ve UNZ için yük afa· 241 Güz.el yurt lkiceşaıelik c. 82 taj n<>. lu dükkan 72 mış bir bin çift kundura kapah nrfia eksiltmeye kon· 

~ANVERS, GDYNIA ve DAN- caktır. 24.8 Orhaıni Kantare1 sokak 30 no. ta ev 24 muştw. 
tal~. limaDlanua aareket ede- DEN NORSKE MIDEL- 249 Halkap~ Kar-,thıane e Çatalçeşme meYktinde 2~ 48 2 - lhaiesi ll/Teşrinisani/937 Cuma rünü saat ıs dedir. 
~r. HA VSLINJE tai no. hı ev lS! 3 - İlk teminat miktarı 14974 liradır. 
-._~lardaki llareket tarihlerile OSLO 250 Develi köyde 15 dönüm bağ 

80 
4 - Şartname9İ 1403 kan1thall: makbm: mukabilinde komis-

~;'lınlaıdaki değişikliklerden • BAALBEK ,, Motörii 12 yondan alınar. 
"t ı- lcab l 25\ • • 25 • ,, ,...1 ist • meıu ıyet u etmez. lkincı·tıPcrinde beklennror. BEY- ~1. S L1·ı- tl.,&,()O 1... L 2 3 b -t "J 252: 1 l - es 1 ~· ,.,.,,. sayın •llHIMllt ve cü maddelerinde gös-

~ ~ fazla tafsilat için ikin· RUT, HAYFA. DIEPPE, ve ,. ,,. • " 2'S2 temen wsikalarla teminat .e teklif mektupfarile birlikte 

~ onda FRA TEUJ SPER· NORVEÇ limanları için yük i~! 1 :.C· tc:ord~ 9~ ıu.':ıe~r:Llıada 4 no. lu dü•ı•a J~ ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
~ ~ur acentalığına müraca- alacaktır. KEK komisyo•na Yet"raeleri. 26 2 5 9 3166 
~ tdibnesi rica olumu:. ATID NAVIGATION 255 Kaluamanl.a• Babçevan aokak 3 no. lu ev 30 ı-ıı::-.~--9111!"""~=--~-~ ..... -----...;.-_.;.~-
~n: 4111/414214221/2663 CO. HAIFA 256 Tep c k Kat•'haoıe c. 149 eaki 141 yeni no. lu duickln 3% Karşıyaka c. H. partİSİndeD: 
I!~ "A TID" motörü S lkinciteş- 251 &yr•~ Bon.ova c. 34 ~ lı ev 45 
'IVİer Ve rinde bekleniyor. GALA TZ ve 258 yemi~ çuşı.sıada .53 no. ha 11lat-za 17t Karştyaka Cumhuriyet halk partisine ait bir yüzü Celalbey so-

ş•• k,.. GALA TZ aktarması TUNA Ü· l59 Buca Zafer c. ll ao. lu düklan 15 kığına diğer yüzü Hengam sokafına nazır ve Sarihpaşa cadd sine 

ure ası 260 
..,_~· doo Tt.Uhane s 14 no l ..a:.-k•~" 36 açtlac:ak 9.5 metre -•:.ı:Lte -i İL~-- _L_ ___ --'-L izerindeki 

nıanları için yuk alacaktır. AJ-.ı or • · u au K811 e- ,,,... r- IKHl9 OR11J1m1 .,... 

limited ARMEMENT H. SCHULDT 261 • ,, • 12/18 ,, 36 ce•an 21 arsadan miirkkep parti .Uası her ara tesbıt olunaıı 
l,. A "62 K L 1-- n.:..re bovu 1 L_ • ımthammen metre murabbaları f:-a.: u··zer·ınden satılmak uzere artır· 

b.v Gpfl1' centaaı '"ELISE,, motöcii 15 lkincıteş- ' a •ıraman ... l,.K J no . .. ev 24 ._. 
Qıtİ9-ci kordon Rees binuı rinde bekleniyor, ROTTERDAM, 263 Bayrak-ta ~ercf s. 9 n~. hı ey, 12 IDIJ8 çık&nt .... 16. Artırma 21-11·937 Pazar ıüaü ötldea son..-a saat 

Tel 
2

A

43 
H~SURG v~ BREM.EN için 164 Develi ıa,y islU'GD cıvarında lS dönüm farla 20 oa beşte Karş91ab parti binasında yaprPırcafrndan taliplerin mu-

l
LJ.,.. " 65 'eh ı Alt sokalt 25 •ak· 31 · ı a,,_n sutte mür..:aatı •e fazla tabıilit iÇ-ın Karpyaka beledıye 
'~ ELLERMAN LI- yük a acaktır. 2 "i ter ı l' ...... l yenı no. ru e"'1 8) n-

•ı NES LTD. ııanlardaki hareket ta..iltte- Yukarıda yazırı emvalin senelik ıcarlan lS ~ün- müddetle arii~deve ~ müdirtüğHdco sonlmat i.a. ol•ct•· 9 12 2 3918 
~ C:rry OF 1..ANCASTER,, va- rite uavlunlardalli deJişiklik· ç karılmıştır. ihalesi 2Zftlf937 ta ·ihilMte P.tzllftesi güntt ~•at 1.5 Nafıa Müdürlüğünden: ~'4 lS lk&nciteşrinde gelip yük terden acente mesulıyet kabul dedır. Talıplerin mılii ('m a< ınüdür.ü~ne Miracaatlan. 9 16 3 •17' 
~ ~'cak ayni ı.amandaLONü.KA elmt"Z. Mitli Emlak M ciürfüğünden; 
\.L~LL için yuk alacaktır. Daha fıtzla taf.sı lat içiQ Bi- l t-- aleferi ~/t l ı 9"J7 paznfesi günü olatal i in edifmif oPan 
'rıE d w · ı t · 

·~·'Wıg!~g~~JI;~M ~n•cN k~ı~" z~:E & ~~o H~~ J. fıı:'ı;;~k~~:~~.~;·• ~~~; ... ~mı 'f:." ;:;,":,~=··:::: 
~, D JUTAN r,, v. p uru 5 ikin- vapurı <>{ ı ta ığına ıuuracaat ını~tır. 
~ tıııue gelıp LU.NDt<A ıçııı ec.lıııue~i ı ıca o uuur. Alıcıfar.n 
~ce.ktır. 1'eldon : No. 200712008 c:aatıan. 

yevmi :nezkürda 

3940 

(33.S~ tira (91) bnlş açık tutarlı f :ımır kız enstitüsü ihata dıvan 
sıvası ile demir parmal:fıl: ve lapısınm boyası ve mevcud moloz
lal"ll kaldmlmaa 9'1i U ~in 111idd.tle açık elrsiıltmeye konuldu
ğu.da.. iMekJi...,. M~ sayılıa ~ geretftlc~ hazırlayacakfarı 
teminatları v..- nıuteahhıdlık betgesilıe bw~i dı' ?2 ıl..inciteşrin 937 
p••rte•i ıiiRi ... t 15 te Naha Mödür ü.:.;i ı.d r · ekkil r_ . 

l 1 · ·ı· -L- KOmıa-
JO• geme err ı aıt QIVOIU. .l~.> .). 



Saiıire l% 

- Istanbul Nafıa direktörlü-
ğünden: .... 

22-11-937 Pazartesi günü saat onbeşte lstanbulda Nafıa mudur
Jüğünde 29998, 72 lira keşif bedelli İstanbul Nişantaşı kız orta okulu 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 150 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 225G liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 20,000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 22-11-937 
Pazartesi günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa müdürlüğüne ver-
meleri. 30 4 9 14 7266-3783 - lzmir silah tamirhanesi satın 
alma komisyonundan: 

1 - İzmir Halkapınar siJah tamirhanesi sınırı içinde yeniden 
yapılacak bir bina 2001 lira 50 kuruş keşif bedelile açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartname, proje ve plan çalışma günleri içinde saat 7 den 
16 ya kadar tamirhane müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Münakasa 22/111937 gününe rastlıyan Pazartesi günü saat 
ondörtte İzmir Halkapınar silah tamirhanesinde müteşekkil 

4 
komisyonda yapılacaktır. 
Talipler 2490 sayıh kanununun 2 ve 3 ncü maddeleri 
hükmüne göre icap eden vesikalarla birlikte 150 Jira 12 
kuruştan ibaret muvakkat güvenmelerini İzmir mal sandı
ğına yabrarak alacakları makbuzlari~e birlikte belli edilen 
gün ve saatte komisyona gelme1erı. 6 9 12 16 3898 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaJarm fotoğraf makineleri, film, cam, kağı;, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandism~nl~r, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemalı dıkkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ll•.-ı~~T--e,...l!'!!'!ef~o..,.n"."I: •2675 Telgraf: Rüstem lzmi-
, \.. . - . . ·r:." 
·.• .; .. ~ ~ ,;~ ·'.. ' 

ANADOLU 
f zmir birinci ıcra memurlu

ğundan: 

llhaminin Emlak ve Eytam 
bankas ndan ödünç aldığı pa
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği fzmirde Karşıyakada 
Donanmacı mahallesinin Raygan 
sokağında 11, 13 No. 1ı ve ta
punun 6/7/931 tarih 17 pafta, 
52 ada, 62 parselinde kayıtlı 
eve girilince taş bir koridor ile 
başlıyan bu ev koridorun niha
yetinde yanyana ikı oda, yanın
da mutbak ve heJa ve kızma 
hamamı ve küçük bir avlusu 
vardır. Yamanlar suyu ve elek
tirik tes satı da vardır. Bu evin 
yanında 13 No. h ev de bir 
koridor üzerinde üç oda ve 
altta mutbak, hela ve bodrum 
vardır. Cem'an 3000 lira kıy
metli olan işbJ iki evin mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile ar
tırması 10/12/937 cumagünü saat 
11,30 da icra da remiz içinde 
yapılmak Üzere 30 gün müddet
le satılığa konuldu. 

Bu artı ma neticesinde satış 
bedeli her ne o ursa olsu bor
cun ödenmesi tarihi 2280 numa
ralı kanunun meriyete girdiği 
tarihten sonraya müs ~dif olması 
hasebile kıymetine bakılmıy rak 
en çok artıranın üzerin~ ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu· 
nu hükümlerine göre yapılaca

ğından ikinci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup müş· 
terıden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masraft alımr. 

ipotek tabibi alacakt.larla di
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarım hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi
alarım işbu ilan tarihinden iti· 
haren y rmi gün İçinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye· 

timize bildirmeleri İcab eder. 
Aksi halde hakları Tapu si

cilince malum olmad1kça pay
laşmadan hariç kalırlar.20/11/937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak
çası veya bir banka itibar mek
tubu ve 37 /3295 dosya numa
marasile lzmir 1 inci İcra me-
murluğuna 
olunur. 

müracaatları i]an 
H,iş.No: 949 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Mustafa, Kerime ve Faz ı]enin 

Emlak ve Eytam bankasından 

ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek ey ı ediği İzmi·de 
Karşıyakad;ı Donanmacı mahal· 
lesinin Süleymaniye sokağında 

41 No. lı eve kapıdan girilince 
bir sofa, sağda bir, karşıda bir 
ki ceman iki oda ve buradan 
kapı ile arkaya geçildikte sıra

si e bir mutfak ve çamaşırhane 
ve tulumba suyu ve miktarı kafi 
ba~· çe bahçede bala ve üst kata 
çıkılınca üç büyük bir küçük 

sandık odasından ı baret ve bulun
duğu mevki ve tarzı inşasına 

nazaran 3500 lira kıymetinde 

olan bu evm geçen sene yapı
lan satışı 2280 No. lı kanuna 
göre geri bırakıldığı halde birinci 
sene taksiti ödenmediğinden bu 
hüküm ortadan ka~karak yeni
den mülkiyeti açık artırma su· 
retile ve 844 numaralı Emlak 
Eytrm Bankası kanunu mucibin
ce bir defaya mahsuz olmak 
şartile arhrması 10· 12-937 Cuma 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olarsa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun meriyete girdiği 
tarıhtcn sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine bakılmıyarak 

en çok artıranın üzerine ihalesi 
yapılacaktlr. Sat1ş 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası kanu
nu hükümlerine göre yapı aca
ğından ikinci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup müş· 
terinde yalnız yüzde iki buçuk 
dellali}e masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılar diğer 
aJa <adarla ın ve irtifak hakkı sa' 
hiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu Han tarih.inden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbi
telerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icabeder. 

Aksi ha lde hak ' arı tap sici
lince malum olmadıkt;a paylaş· 
madan hariç kalırlar. 20·11-937 
tarihinden ıtibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzpe yedi buçuk teminat akçesi 
veya mı lli bir banka itibar m~k
tubu ve 37/1141 dosya numa
rasile İzmir birinci icre memur
luğuna müracaatları ila ı olunur. 

H.iş. No: 248 

Gayri menku malların açık 
artırma ilanı 

Tıre mahkemesi başkatipli

ğinden: 
Tirenin Yeni mahallesinden 

Ah karısı Fatma Şalı oğlu ile 
Yeni mahalleden Şalı oğulların· 
can Mehmet Şah oğlunun şayıan 
mutasarrıf bulundukları Tirede 
bahçe kahve civarında maa müş· 
temılat sebze bahçesinin taksLmi 
kabil olmadığmdan beher 920 
metre murabbamın 150 lira kıy
metinde olduğundan ö 1çülerek 
satı l tp şuyuu ıun izalesine Tire 
sulbhukuk mahkemesince karar 
verilip bu hususta memur tayin 
edilmiş olduğundan işbu bahçe· 
nin beher 920 metre murabbaı 
yüz elli lira üzerinden artırma
ya çıkarılmıştır. Ve bu bahçenin 
ihalesi 2-12-937 tari hne m üsa
dif Perşembe günü saat onbeşte 
yapılacaktır. Muayyen günde 
muhammen kıymetin yüzrJe yet-

miş beşini bulmadığı takdı rde ihale 
müddeti onbeş gün uzatılaeak 

ayni gün ve saatte ibalei kat'i
yesi yapılacaktır. Artırmaye işti
rak ed ceklerin muhammen kıy-
metin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçasi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu 
vereceklerdır. Gösterilen günde 
artırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu , 
malumatı almış ve bunları tama
m€.n kabul etmiş addolunur. 
Gayrı menkul kendisine iha 1e 
olunan kimse derh:ıl veya veri· 
len mühlet içinde parayı ver
mezse ıhale karan bozularak 
kendis:nden evel teklifte buluna
nın taahhüdü baki kalmak sure· 
·ile 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılarak en ç )k artırana iha
lesi yapılır ve iki artırma bey
nindeki fark ve geçen günlerin 
faiz~ hesap edilerek ayrıca hük
me hacet kalmaksızın memuri
yetimizce birincı müşteriden alı
nacaktır. Satılan gayri menkulün 
dellaliye resmi ve üç senelik 
vergisi alıcıya aittir. Daha fazla 
malumat almak istiyenler me
muriyetimize müracaat etmeleri 
İcab eder. işbu gayri menkul 
1/11/1937 tarihinden itibaren 
açık artırmaya konulmuştur. 
Artırmaya iştirak edeceklerin 
gösterilen günde haızır bulun
maları i an olunur. 

·-----~~--~------------Doktor 
K. Tahsin Saydam 

Cild ve tenasül hastalıkları 
mütehassısı 

1zmir Belediyesi Zührevi has
talıklar ve tedavi evi doktorlu
ğundan çekilerek yeniden aç
tığı N umanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde 
hastalarını Pazardan maada her 
gün sabahtan akşama kadar 
kabul ve tedavi eder. 

lzmir birinci ıcra memurlu-
ğundan: 3930 

Bayrama 1000 lira tazminat 
borcundan dolayı Zebranm tahb 
tasarrufunda bulunan İzmir Kad· 
riye mahallesi mescit sokağında 
48/1 ve 48/ 2 kapı numaralı 
mahcuz 10 dönüm tarla 300 lira 
kJymcti muhammine ile ve bu 
tarlanın müntehasmda kain 200 
lira kıymeti muhammineli ve 
içerisinde üç odayı muhtevi tek 
katlı heyeti umumiyesi itibarile 
eski bir bap ev yuk rda bildi
rilen muhammen kıymetlerle 
9/12/937 tarihine müsadif per
şembe günü saat 11 açık artır
ma sure ile satılağa çıkarıla
caktır. 

Bu artırmada satış bt"'deli mu
hammen kıymetin % 75 şını 

bulmadığı takdirde en çok ar· 
tıramn teahhüdü baki kalmak 
.şırtile satış on beş gün daha 
uzatılarak ikinci artı rması24-12-937 
tarihine müsadif Cu ına günü sa-
at 11 de yapılacaktır. Bu artır

mada dahi satış bedeli muham
men kıymetin % 7 5 şini bul-
madığ'ı takdirde en çok artıran 
isteklisine ihale olunacaktır. 

Bu gayri menkul üzer nde her 
hangi bir ş · k ı lde hak talebinde 
bulunanlar işbu i l anın tarihi 
neşr nden evel ellerindeki vesa· 
ikle bir.ikte dairemize müracat· 
lan lazı mdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicil le ~abit olmıyan
lar paı alarm paylaşmasından ha· 
riç bırakı acaklardır. 

Satış peşin para ile olup ta· 
liplerin % 7 buçuk pey akçl!· 
sini veya milli banka mektubu
nu hamil bulunmalatı lazımdır. 

Şartname 11/11/937 den itı
baren her kese açık bulundu
rulacaktır. Müterakim vergi ten· 
viriye ve tanzifiyeden olan be-
lediye rusumu artırma bedelin
den tenzil oluour. % 2 buçuk 
müşteriye aittir. 2762 numaralı 

vakıllar kanunu mucib nce tedi
yesi icabeden taviz bedeli mÜş· 
teri ye aittir. 

Taliplerin İzmir birinci icra 
dairesinin 37 / 701 numaralı 

dosyasına veya icra münadisine 
müracaatları lüzumu ilan olunı:r. 

6 T,•şrinisııni 

izmir ikinci hukuk mehkeme· 
sinden: 

Halen Alsancakta istasyo& 
evlerinde bagaj memuru Osman 
Gülcan yanında oturan Ayşe 
tarafından kocası Recep oğlu 
Nazif aleyhine açtığı ihtar da• 
vasından dolayı müddeaaleyhe 
çtkarılan davetiyenin bilateblit 
iade ed ı ld.ği görülmüş ve müd· 
ieaaleyhin ikametgahını terkle 
ne·eye gittiğı bilinememiş ve 
zab ta tahkikatı da bunu teyid 
eylemiş olduğundan bu babtald 
tebliğatın ilanen icrasını davacı 

istemiş ve isteği muvafık köril· 
lerek arzuhal suretile davetiye 
varakasının mahkeme divanha• 
nesine talikine ve tahkikatın 

1-12-937 Çarşamba gününe hıra• 
kı l masına karar verilmiştir. Ya· 
:zılı günde saat on raddelerinde 
tahkikat hakimi huzurunda müd· 
deaaleyhin esaleten hazır bulun· 
ması veya terafından bir vekil 
göndermesi lüzumu aksi takdir
de hakkında gıyaben muamele 
yapılmak üzere gıyab kararı it• 
tihaz olunacağı H. U. M. K. 
tebliğat faslına tevfikan tebHt 
makamın kaim olmak üzere ilaa 
olunur. 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorslep 

markalı bir motör satılıktır. Gör· 

mek istiyenfer seyyar muhabiri 

miz B. Yusufa veya Şemikler 

köyünde bahçesindeki adamına 

müracaat etmelidirler. 

• \ -,~ :;. • - ~f)t.1 • : . • . -
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

-
Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedir 
Büyük ikramiye 30,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (2,000) liradanbaşhyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. - Lambalarım 

alırsanız 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem Jamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tımzın eksildiğini 

M ETALLU M '' D,, Siz de 

ilk faturada görürsünüz. 

ET LLU 
t:evfik Baykent 

Elektrik - telefon vemalzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcllar 77 - 79 telefon 333~ 

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve . s1cak ~ı.I 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrıŞ 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin oluP· 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir 


