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Bayar1n program• 
Y eni hamlelerle i§e ba§byan kabineye diin 
Meclis tam bir ittifakla itimad beyan etti 

..... BBiOdiYO.iOi ... b.a·n'ka·s·i····· Ba§vekilin miihim sOzleri 

Celil 

ve memleketimizde 
~ehircilik hareketleri -... --------

Ankara: 8 sontefrin 
~ nkarada a~1Ima toreni yap!
~ Ian Belediyeler Bankast mo· 
d~" dern Tiirkiyemizde §ehirciligin 

((Rejimimizin aleyhdariigina kar,I inkilabimizin 
istikrar1n1 teyid i~in daha m iiessir kanuni 

tedbirler almak kararindayiz>> 
'~n~cag'l k r· .. d' . did k uvvet 1 muessese tr, ve •tm· 
en 'fl d • 

lllakt d a er~cede kuvvetlenmi§ bulun-
IInd k' It, Yem Tiirkiyede sozle i§ ara· 
~Una 1 ahengi gormek isti}' enler birka~ 
§ehir ~~el Cumhurreisimizin nutkunda 
ra Ciiige aynlan payla birka~ giin son-

Biitiin Tiirk milleti demek olan kah raman ordunun vasJtalarJ kuvvetlen
dirilecektir. Emniyet ve hak i,Ierimi zde rehber ~efin direktifleridir. Biit~e 
imkanlar1na gore vergiler tenzil olu nacak, milli istihsal iizerindeki vergi 

~~~ tn f" . I b Bank a orem yap1 an u Belediyeler 
ve resimler kaldJrdacakllr. ParamiZJn istikrari muhafaza edilecektir 

o!lt! as1n1 kar§lla§hnnaktan c;ok memnun J"k .... ,.. 
hit ~1§lardtr. Atatiirk y1lba•1 nutkunda •e- tlsad-, ve Sinai t;alzsma-

ciik · l. • • ' 
lar dah ~§. ermde de teknik ve planh esas- lara daha genis mikyasta 
tnerk thnde c;ah§timasmt ve ezciimie . ' 
tette ezde belediyelerimizi tiireli bir su- devam olunacak 
ra aydmlatmak, kilavuzlamak i§iie ug- -
si;;cak bir teknik bii:.o kurulmasmt tav· Ankar~ ~ (A:A.) - ~~§_vekil ~elai 
f buyuruyorlard1. Uc; be§ giinliik bir ~~yar Buyuk Mtllet Mechsmm bugunkij 
asi!a ile Beled· I B k d l I~hmamda §U program1 okumu§tur: 

lnerk . tye er an as1, ev et S k d I 
ez1miz alan Ank d I' I T·· k «- aym ar a a§ ar: 

§ehj ·r· ara a P an I ur R . . h A .. k.. - il B . rc1 tginin f 1· I k eis1cum ur tatur un taym e a~-Cidd Irnsa 1 o an ocaman ve k'l "f . • .. . I b 
b en giizel b" b"d h 1. d I ve a et vaz1 esmt uzenme a rnl§ uiunu-

ul 1r a 1 e a m e ac;1 ml§ K d"l · kd' ... 1 
"''IJUnuyor. Demek ki Tiirk devlet ve vyorku~II .. Hen I e:ml.e ~~ . ldm ethg~m era 
'"I etinin 1·d . d .. . I k e I en eyeh 1stesm1 e tasdtk etmi§ ta aresm e soz nazanye o rna · b 1 I 
ln 11 uzakla§rnl§llr. 0 yalmz ya ha§ani- u ;n~y~r jr. 

I§, Ya ba§anlmakta veya ba§anlmasl E~ a a§. ar; 
arhk gec·k . k · I . "f d .d. N" gemenhk ulusundur. Te§ekkiil eden 
tekim B~"~k~y~cef. IT§ ~.nkn 1 ha. e~11.k1r: I ~- her hiikumetin «Te§kilal! Esasiye kanu-
n , u ...,e m ur §e Ire! 1 I§ en· h"·k·· 1 · k B 

e taalluk ed .. I . f'l" nu» u urn erme uyara program! ii -
tatc·k en soz en zaten 1 tyat ve ··L M I" · · · d · .. 1 at ha1inde b 1 I cl ,Y.U.l. ec JSe arzetmes1 ve :tma reyml.ZI 
ce yeni bir h u unan gayret ere sa e· isteme i lazimdir 

lZ vermek . . . 'hd f . 
eylemekte bulunuyor gayestm Ish a Yiiksek huzurunuza her birinizi clerin 
. Beiediyeler B k • sevgi ve sayg1lanmla selamhyarak ben 

hyet itibarile k an as~: sermaye ve fa~- de bu maksadla ~tkrnt§ bulunuyorum. 
tl!Uessesedir ~~ ~~ ~c~d buimu§ .bu Bizim gibi Parti hiikfunetlerinin kendi-
tet bu r" uyu ..,efm nutkunda l~a- lerine mahsus bir program! yoktur 
kend' ~uru an merkezi biiro dahi gene p p ; 
1 1 lt§adlarile y 11 d .. . d d rogramimJz arb an b · I ar u uzenn e uru-
§e:y Br mevzudur. Simdi olan ve olacak programldlr 
l!a 1.:1e.diyeler B.ankasma ayni zaman· T akib ed~~ekl~~i program §~h1sla~m1z· 
~U~el ~t1Y~ devletmin merkezini siisliyen ~a ve Mechsm yuksek man~v1 §a?stye -
lard r bma vermekten ve iizerinde y1]. tmde kuvvetle, §erefle temstl ed1lmekte 
to'!~t d~ah~~larak iyice pi~irilen teknik bii- ?Ian ve. ~iiyiik Tiirk l'llilletini;'l arzu ve 
lerj] .. VUcud vermekten ibarettir. Eser- uadelenm tophyan Cumhunyet Haik 
li:r, e~'~ktUliiyor ki ~ah§ma zaten planh- Parti~.in~n realist v~ dinami~. p~?gram1d1r. 
h,lt!~ at Atatiirk sisteminde pianh ~a- Hukiimet, ~ef1n bu kiirsuden ver· 
Bu'!~ll hududu yoktur. Onun i~indir ki digi ana direktiflerin lfigl altmda 
lstar 1·· ~ef planh ~ah§mada devam ve «daima daha kuvvetli, daima daha 
l'otla.r ll~ttrnu iizerine i§aret buyurmu§ olu- refahh hiir ve miistakil Tiirkiye» ha-

13 j Iinde ifade edilmesi de miimkiin olan 

beled~;di!eler Bankast hakikaten Turk ~u programm ba§ardmasi i,ini, iize· 
~elt· eciiig'ine s·· f k .. rme almtt bulunuyor. O!r b· us ve §ere verece gu- • • 
lla.s!) b 1lla olarak ortaya ~tkl!. Binay1 Harbden aonrak1 vaz1yet 
tak fik~\du.klanm birc;ok bildiklere sora- Arkada§lar; 
!"ta§hr1

1laer1 ~i almak istedik. Ara§bhla J:-larb so~r~s1 kadar tarih~.e hi.c;bir .dev-
llr onlln f bmada buiunabilen biricik ku· re lbret vencl der~ler .. v~ ~ urk l.nktl~bl r 

dall ib azla siislii, fazla giizel olmasm- mn her ad1mmdak1. buyvk 1sabet1 tey1d e· 
?~tU11 ~~t olrnu§tur. Kurulu•u maksadJ decek ~e§idli vak'alar ve miicadeleierle 
ly 1· ! urk· ' d I · · 1 Ikl 1Ye §ehir ve kasabalarmda 0 u ge~mernl§br. 
dltrtda.er ~e gUzellikler yarat!Imasma yar· Zamammtzda bin;ok .§eyierin yalmz 
11 f· 11 1b d h k 1· 1 k . . d v 'I "] . "I e Is k ~ret oian bir miiessesenin bin- a a uvvet 1 o rna 1c;m eg1 ; 1 en m1 • 
ol end1 · · I t I k k I k . . I b' llla.11 b' 5Inil'l giizel ve hatta t;ok gi.izel e o ara var a rna 1c;m yap1 mas1 1r 
:eb~!'let ~a. kusur degil, belki belliba§h bir zarurettir. 
h lna51 k Ylltnahd1r. Belediyeler Banka· Ne bu kadar §erefli bir vazife ve ne 
il~1i!Un he e~d.i vakur modernlik §eklile de eger vaktinde yapiimami§sa bu kadar ;,? ettnekPltntze §U hakikati teblig ve agn bir mes'uliyet hi~bir nesle tevecciih 

Utk' te d I" k . k" k etmemisbr. g· lYed h evam ey 1yece ttr 1 ark K b" · 
~n lnGte e er§eyin ve bilhassa §ehircili- a me programmm 

i!Jtrn . tnadiy . "d .. I d v fl f es1 Ja. en IYI en guze e ogru ana vaal ar1 
111 tn ~ltnd1r B 'lh h" "]'k · b-1 <t~tuf k · 1 assa §e ITCI 1 te zar- M11li zaruret halinde goriiien bir i ·in 1 lne]· · adar h · · ld v • • • ~ l!ii 1.1'1~. S . ~. emmtyeti. o ugunu ba§arllmas! 1~1n sarfedtlecek herhangi bir 

k·f~lere ho .:~~rcihkte aym zamanda emek veya fedakarhk istihdaf ediien 
a. I d § ~orun . . ·J·v· k . . ....., _er~ted .. miyen 1y1 1gm 1ymetJ milli nettce kar§lsmda daima kiiriiktiir. 

1 .. e Yuk k d v 'ld" "' 
YUf·Utki.Yelllizd se. .e.~1. Ir. Bi: bu ana ~ikirlerie. me~b~ oiarak ~a-
bir bllle~t if b §ehucthgt yaratmak ve h§acag1z ve datma her 1~te plan, program 
da 1 tiy~c ,~n doyle bir bankaya mutlak ve rasyonel ~ah§mayt temel olarak ala
ti lJedakar!~r 1• .ve onun ugrunda neka- cagiZ. 
D It h k It<: edJ!se · d "d· B fk 1 k k ah ']" a ikat h ]" yenn e 1 I. U I : Jeri te ni , sural, dikkat, takib fikri, 
dir iJe Yekil' a .ute sokmak §erefi onii gorii§ ~ah§maianmiZln, ana vasf1 
led·. a.hiliye Vtmiz Siikrii Kayaya aid- oiacaktlr 

1YecilikJ ekilimizin hayatmda be · . b" 'f • 
lllek ak· e §ehircT' h . • Bu ~apta 1r vaz1 enm devamhhgm1 
ha 0~~ Idesj Yeni b:ge e e~m~yet ver- ve canl1hgmt muhafaza ederek nesillere 
disi b.a~~ fo] 'Ve t§ey degtldlr. 0 da- intikal edecek semereler verebilmesi ic;in 
U~eri ~nuz \1 ek'I yd~~rta yokken ve ken· birinci de recede ve her§eye takdimen 
sev~j\e <~~k d:r e~tlken bu mevzuiar nazara aiacagmiz eleman memieketin 
tada ~e tetkiklerecesme vardmlmi§ bir emniyeti ve kiiltiirii olacakt!r. 
bu eni ,... .. Yap1yordu Biz Anka- E · · h" b" I k .. 

ga~et . -..aun'u ~~k k · k d. . . mmyetstz 1~ lr§ey yaJI amaz, ul· 
e Jle ne§rettigi arbr I e~: e~·~smm tiirsiiz hi~ bir§eY ya§amaz. Emniyet ve 

YU e e tyecJI ve kiiltiir her iyi, her devamh !}eyin ana te-
NUS NADI melidir. 

[A.rkast Sa. 9 siltun 5 te] [Arkast ~a. 1 sfltun 1 Cle] 

Ba§vekilimiz Celal Bayar 

Programm ana hatlan 
«Bir mabn iizerinde Tiirkiye men,einin goriil-

1 mesini haric nazar1nda o mabn kalitesinin 
; teminab haline getirmek ~illi bir davadJr» 
) 

[Ba§Vekilimizin diin Mecliste o-
1 kudugu program biitiin memleket 

i§lerini iha ta eden geni§ maddeleri 
~er~evelemektedir. Karilerimize miic· 
mel bir fikir vermek iizere hiikume
tin ifas1m takarriir ettirdigi mesai 
biiliimierini tesbit etmek istiyoruz.] 

*Turk parast istikranm muha· 
faza edecek ve devaliiasyon yap1l -
rnJyacakhr. Kazanc, buhran ve mu· 
vazene vergileri birle§tirilerek nis· 
betleri indirilecektir. Milli istihsal 
iizerindeki vergi ve resimlerle baric
den ald!gimtz iptidai maddelere 
mevzu resimler kalkacakhr. 

* Varida t fazlast milli ist1hsaie 
ve milli miidafaaya hasredilecektir. 

* Istanbul tersanesi, yeni barb ve 
ticaret gemileri, Kayseri fabrikasl 
yeni tayyare yapacak hale getirile· 
cektir. Asker! fabrikalar biitiin harb 
levaz1rn1 imal edecek §ekilde takviye 
edilecektir. 

* Deniz Bank kuruiacak, deniz 
ve kara yollanm1z birle§tirilecektir. 
Be§ senelik plan harici olarak ~elik 
boru, harniZI azot fabrikaian, orta 
Anadoluda bir ~imento, bir mensu· 
cat fabrikas1 kuruiacakllr. 

* Zirai asayi§. umumi seyriise
fer, niimune ~iftiikleri, kiit;iik sana
yi, kii~iik kredi, su i§leri kanunlan 
~1kanlacakhr. 

* Maden taharriyati ve· i~letii~ 
mesi geni§Ietilecek; Eregiide komiir 

istihsaiimlz 1941 de 3,000,000 to
nu bulacakhr. 

* Biitiin madenler i§lemege ba§· 
lad1ktan sonra senevi 14 milyon lira 
doviz b1rakacakhr . . . 

* Cift~iye her cephe~en yardtm 
edilecek, zirai kredi ve sail§ koope
ratifleri kurulacakhr 

* Kii~iik kredi ic;in Halk Ban
kast te§kil edilecektir. 

* Umumi sal!§ magazalari ac;1la· 
cakhr. 

* Sthhi miiessesat ve hastaneler 
arttmlacak, sttma, frengi, verem mii· ·. 
cadelesi yaptlacak, her kazaya bir j 
doktor gonderiiecektir. lstihsaiat ~ 
standardize edilecek, biitiin milli 
mahsulatm satl§lan murakabe edi· 
lecektir. Bugday fiatlan yiikseitile- ) 
cektir. I 

* fstanbui ve miimasil §ehirlerin I 
imarma devlet yard1m edecek, Sir· I 
keci • Haydarpa§a arasmda feribot 
i§letecektir. 

* Her yerde §ehir sulari ve fenni 
mezbahalar tanzim edilecektir. 

* Go!;rnenierin iskam ve niifus ' 
politikas1 programla§tmlacakbr, 

* Maarif siyasetinde her §Ube 
ile beraber mesleki tedrisata ehem-
miyet verilecektir, 

* Simendifer, 
koprii in§aal!- cezri 
cektir. 

Iiman, §ose V@ 

plania ilerliye-

Biiyiik ~ef hugiinlerde 
ark seyahatine ~1k1yor 

Atatiirkiin bu seyahatinde kendisine 
Ba,vekilin refakat edecegi anlafihyor 

Ankara 8 (Telefonla) - Cumhurreisimiz Biiyiik 
Qnder Atatiirkiin bugiinlerde §ark istikametinde bir 
tetkik seyahatine ~rkmalarr ihtimalinden bahsolunu· 
yor. Ba§Vekil C elti.l Bayarla Dahiliye ve N aha V ekille
rimizin de bu seyahatte Cumhurreisimize refakat ede
cekleri anla§rlmaktadrr. 

Dahiliye V ekili geliyor 

Ankara 8 (Telefonla) - Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya, bu ak
fam eksprese baglanan hususi vagonla lstanbula hareket etmif· 
tir. ~iikrii Kayanm lstanbulda bir gun kaldtktan sonra Ankaraya 
donecegi anla,Ihyor. 

Mecliste hararetli bir celse 
Ba~vekilin program1 
takdirlerle kar§IIandi 

Muhtelif hatibler heyecanh nutuklar soylediler, 
Halil (izmir) «Onun feyyaz bir ilham kaynagi 
vard1r: Biiyiik ~efin muhabbet ve tevecciihii» dedi 

Diin Mecliste soz soyliycn hatiblerden: Halil Mente (izmir), Fazll Ahmed 
Ayka~r (Eiaziz), Haklu Kilr!<oglu (Mu!i), Berc Tiirker (Afyon) 

Ankara 8 (T elefonla) - Celse saat fas1la ile iki ceisede dinlendi. 
I 4 te a!;IIdi. Hiikumetin istedigi icra ve Ba~vekilin programt biiyiik tezahiirier .. 
iflas kanununa ek layiha, hiikfunetin la· Je kar~1Jand 1 . Meclis Iocalan hmc.ahmt; 
lebile geri verildi. Y ozgad meb 'usu Emin d 1 ·d· R · · h o u 1 1. elSlcum ur locasmda misafir 
Dramanm, Arzuhal Enciimeninin bir ka· Efgan Pariamento Reisile Efgan sefiri. 
rarmm umumi heyette miizakeresi hak - Iocan!n diger bsmmda da profesor Ba ,.. 
kmdaki takriri de emniyet te§kilat kanu- yan Afet bulunmakta idi. 
nile dilegi gozetilmi§ oldugundan kendi M 
talebile iade edildi. iinhal meb'usluklara se~ilen Hiisa .. 

Reis Hilmi Uran: meddinle Vedid de Meclise geimi§Ierdi. 

«- Soz Ba§vekil Celal Bayanndu.» Halil Mente,in sozleri 
dedi. Celal Bayarm ~iddetii aikl§]arla niha: .. 

Celal Bayar kiirsiiye geldi. Siddetie yet bulan beyanahm miiteak1b Halil 
aiki~landt. Biiyiik Sefin ayni kiirsiiden Mente~ (fzmir) soz alarak dedi ki: 
verdigi ana direktiflerin 1•1g~I alttnda On- « K d I k · 1 •· , - uman an o ara , styasi o arak, 
dan alman ilham ve hJZ!a en ileri ~ekil - kurucu ve yap1c1 bir devlet adam1 oiarali 
Jerde ~ah§IIacagim c;ok giizel tebariiz muvaffakiyetle dolu bir tarihin sahibi or 
ettiren izahatma ba§ladt. Ian General ismet lnoniinden sonra Ba§· 

Celal Bay~nn k1sm1 mahsusumuzda vekil oimak, bir yonden biiyiik bir eseri 
~y?en ne~r.e~hgimiz emniyet, huzur ve talihtir. F akat diger yon den de tehlikeli 
In§Irah venct beyanah yanm saatlik bir .. 
IIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (ATka8t Sa. 3 SUtUn 4: teJ 

2s,ooo ... ;.iiJ't~~i ..... F;;~'i~i·;t' .. 
lspanyaya avdet ediyor 

Asiler taraf1ndan zaptedilen be' ingiliz vapuru 
heniiz serbest birakdmadJ. Portekizin pek yak•nda 

Franco hiikumetini taniyacag1 bildiriliyor 
Paris 8 (A.A.) - Mill1 sosyalist mec-

lisi dun 1igleden sonra sosyalist parti _ ~ 
sinin miifrid sol cenah miimessili Mar- / ~ ~ 
ceau-Pivert'i dinlemi~tir. 

Marceau-Pivert, sosyalist nazirlar 
hiikfunete i~tirakine nihayet ver·I 1~ 
1, ld'"' . .. k" 1 mes1 az1m ge 1gm1, c;un U hiikfunet• b 
. . . "1 I t In ur-JUvaztyl sag am a§ trmak ve i~l . h b 
I hllt k. ~erl ar
:. 

1 
a : t~e Siyasetini takib ettigini 

soy em1~ IT. 

Bundan sonra kiirsiiye crlkan Dahili • 
ye N azm Max Dormoy r· 1 .. 1 
t ·1 · · , spanyo mu • 
ect en~m memleketlerine iadesi hak -
~~n.d~ ~~hat vermi~, bunlardan 28,000 
I§~~n. rankist ispanyaya donmek is

tedlgml ve geri kalan 13,000 :miiltecinin 
de kadm ve ~ocuklardan ibaret oldugu
nu beyan etmi§tir. 

Dormoy, Fransanm cenubu garbisin • 
de faaliyette bulunan casus ~ebekesin: 
mahvetmek ic;in ald1gt tedbirlerden de 
bahsetmi§, neticede milli meclisten hii
kfimete i§tirake devam etmesini iste -
mi§tir. 

lngilterenin gonaerecegi 
konsoloslar 

:Conara 8 :CHususi)_ - Haric!ye Na • 

ispanyol miiltecilcri ve casus tc kilati 
hakkmda miihim beyanatta bulunan 

Frans1z Dahiliye Naz1r1 
M. Marx Dormoy 

zm M. Eden ispanyaya g1indr.rilecek 
yeni konsoloslar meselesi hakkmda A • 
vam ~amarasmda §U izahah vermi~tir: 

c- Ispanyanm iic;te ikisi ve Ispanyol 
Fast kami!en General Franco'nun eline 
g~tigine nazaran bu mmtakalardaki 

[ArkiZS'I Sa. 3 siltun 1 de] 
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Osmanh Rasputini- l c· Oehlr ve 
H ©Cal KIZI Remziyeyi 

oldiiren adam 

Memleket Haberleri 
~ehir Meclisinin 

diinkii toplantJst 

ikinci 

) Siya$i icmal 

CniFDCD • sanay1 programt 

Hiikumetin hazirladigi 
program1n ana hatlar1 

Japonya ve devletler 
n aponyamn biiti.in devletlerle o· 

i:::::IJ Ian miinasebetlerini alakadar e• 
den iki miihim hadise ayni za: Tarihi tefrika : 80 Yazan: M. Turhan Tan I 

Deli ibrahim 
Mahkemede abdal rolii Belediye talimatnamesi-

oynadi, sadece sustu pj~ -uzakeresi tehir Hayk1rd1: 
. B hAd' I d b•-manda cereyan eth. u a •~e er en 

ri dokuz devlet muahedesi!t' alakadar .~: 
larak on dokuz devletin i~tirak eyledJgl 
Briiksel konferans1 tarafmdan Japonyaya 
miiracaat yapJlml§ olmastd:r. Digeri de 
Japonya ile Almanya ve ltalya arasm~a 

edildi 
- Bogazdan gemiler ~oktan gitmi~tir ... Hem 
istanbulla Bogaz1n mabeyni bir aybk yolmu~. 
Kiiffar bu uzun yolu a~Ip istanbula nice gelir? 

Bundan birkac; ay evvel, iivey k1Z1 
Remziyeyi kendisine para vennedigi i~in 
b1~akla yaralay•p oldiirmekten suc;l'!. Fe
rikoyiinde seyyar eskicilik eden Orner 
Tirilin dun, Ag1rcezada duru~masma 
ba§lanml~hr. iki jandarma .:efakatinde 
mahkeme salonuna getirilen, Orner Tiril, 
suc;lu sandalyesine oturur oturmaz, haki
l..i bir abdal rolii oynam<Jga ba§laml~. ha
kimin sordugu suallerin hi<;birine cevab 
vennemi~tir. Aguceza reisi Refik, bu -
nun iizenne; Omere, miistantikteki ifa
desini hahrlatarak: 

~ehir meclisi, diin birinci reis vekili 
Necibin riyasetinde topland1. Bebek -
tstinye yolunun asfalta c;:evrilme~i ve bu 
yo) iizerindeki baz1 kJsamlarm istimlak 
edilerek geni>letilmesi mukarrer oldugun
dan buna aid harita aid cldugu enciime
ne verildi. 

V ekiller Heyetince kabul ve tasdik o
lunan ikinci be§ yiihk aanayi program1, 
beray1 malumat alakah makamlardan ba
lllarma bildirilmi~tir. Birinci be§ y1lhk 
programm gec;en y11lar ic;indP.ki tatbikm
da tam bir muvaffakiyet elde edilmi~tir. 
1933 senesi sonunda ba§hyan programm 
icablan bugiine kadar kiilliyen yerine 
getirilmi§tir. 

Molla Hiiseynin yaya olarak eve do
nii~ii ibretle seyrolunacak bir manzaray
d:. 0 dani§mend sang1, o muhz1r feracesi 
altmda biitiin gururunu kay betmi~ti, sekiz 
YJI evvelki basit iifiiriikc;iiye di:inmii§tii. 
Art!k «hak» ve «kazanc» dii~iinmiiyor· 
du, camm kurtannaktan ba~ka bir erne! 
ta~Jmiyordu. Sokaklan kuqun yemi§ ta -
z•larda goriilebilen elemli tir hJZ!a a§I -
yordu, soluya soluya ko~uyordu. 

Evine bitkin bir vaziyette varabildi ve 
dogruca hazinelerinin sakh bulundugu o
daya girerek altm keselcrine kapand1: 

- Oh, dedi, siz vars1mz ya. Cemiyet
ten gelecek hay1r, yere bats•n! 

Sonra yorgun ba§mi t>llerinin ic;ine al -
CI1, dii§iinmege dald1. Miilahazalanna 
nihayet verdigi ve ayaga kalkhgt vakit 
giiliimsiiyordu. <;iinkii cemiyet denilen 
kalabahgm giri~tigi biiyiik tr§ebbiiste mu· 
vaffak olmasi halinde saltanatm Ki:isem 
Sultana intikal edecegini hesablam1~ ve 
tombul dulun bir zamanlar kendi yiiziin
de dostc;a dola§an s1cak nefesini, keskin 
kokusunu hatJrhyarak istikbal ic;in yeni ii
midlere baglanml§h! .•• 

Sultanahmed camiinde giiriilti.i devam 
edip gidiyordu. <;;:unkii «ulema efendi -
lerin» sinirleri - Muslihiddin ve Cinci ha
diseleri yiiziinden - fena halde bozuld•l
gundan s1k s1k arbede c;Ibnyorlardt, A
rada kin giitme cilveleri de vukua geli
yordu. Mesela eski vezirin adamlar•ndan 
miifetti~ Kose Ali, sahn miiderrisi olmPk 
dolayJsile carnie gelmi§ti. Eski miifetti§ 
Kefeli Abdurrahman, s1rf k1skam;hk ve 
hmc; yiiziinden herifi parc;alatmak isti -
yor, yaygaraya giri§iyordu, fakat obiir 
hocalar, selefle hale£ arasmdaki dii~man
hg• bildiklerinden araya giriyorlard1: 

- Bre sefil, bu mahal icraYJ garaz 
mahalli midir. Epsem ol I 

Diye Kefeliyi susturuyorlard.. 
Arada giiliinc; §ekilierle azliinasblar 

yapddJgi da oluyordu. Maktui Ahmed 
Pa§anln muhZir ba§IS! ve c;ahp c;1rpmada 
ba§ vas1tas1 olan Mustafa Aga, isyan n 
ba~lamasile berab~ semeri agalar tarafi
na devirmi§, onlann kar~•smda el pen~e 
divan durarak nefsini ukubetten korumak 
istemi~ti. Sultanahmed camiinde giiriiltii
ler koparken Kara Murad Aga onu ~a
gJTdi: 

. :- Ne durursun, dedi. mubzar degil 
mism ~ sarayma vanp sahibi devlet ef'!n
dimizi (Sadnazam Mevlevi Mebmed Pa
§ayi demek istiyor) getirsene I 

Mustafa Aga, bu emirden mesnedinde 
brakJidJgi miijdesini alarak sevinc ic;inde 
ahna sic;radigJ, yolda§larile birlikte vola 
dii§_tiigii ~•rada Bekta§ Aga da i:ited~n _ 
ben muhZITba§tlJga namzed iken Musta
fa Agamn A~me? Pa§aya nisbeti yiiziin
den ? memunyeh ele 8er,;ire-memi§ olan 
kendi ~dam.lanndan Omeri c;agmyor ve 
§U emn venyordu: 

_ - B~hey gafil, ne durursun? Muh
ztrhk semn yolun degil midir~ Var, Mus
taf~mn sorgucunu al, 5ahibi devleti sen 
gettr. 

Bunun iizerine Orner de ata athyor 
Ku§bazlar semtinde rakibine yeti§iyor ve; 
~J?ur bre erkanSIZ, yolsuz I» narasile he
nfm ba~mdan kokasim, sorgucunu allp 

kendi ba§ma gec;iriyorl A1tik Must1b 
muhmba~1hktan infisal etmi~ ve o hiz -
mete Orner gec;mi§ demektir. <;iinkii «mil
hiir kimde ise Siileyman odur!» denildigi 
gibi sorgur,;la koka kimin ba~mdaysa muh· 
mba~t odur, denilebilir I 

hte bu giiriiltiiler, oc ah~lar, kiilah ka
pl§lar arasmda Kara Murad Aga saraya 
son haberi y~llamak liizuniunu ileri ~iir
dii, daha dogrusu Sult'ln lbr ahimin Sl -
lahlandJrdJgi bostandcn ayartmak ve 
saray kap1lanm ac;d•rtmak ic;in bir te§eb
biiste bulunmak istedi. {,:iinkii en miistah
kem bir kale halinde bulunan saraym 
i~eriden miidafaas1 halinde uzun giinler 

ugra~mak ve bir hayli kan fedakarl.gi 
yapmak icab edecekti. Halbuki vaziye -
tin buna miisaadesi yoktu. Saraym topa 
tutulmas1 birc;ok karga~ahklara sebeb o
labilirdi. 

- Orada her§eyi soylemi~sin, burada 
ni~in susuyorsun? dedi. 

Suc;lu Tiril bu suali de, ba~m1 saga so· 
Ia c;arp1tmak, etrafma bakmmak gibi ga· 
rib hareketlerle cevabs1z buakml§hr. 

Reis, bu sefer de: 
- Hasta m1sm? diye sonnaga mec -

bur oldu. 
Suc;lu her nas1lsa bu suali duymu§tu: 
- Hastay1m! dedi. 
- Neren hasta?. 
Sur,;lu, ir,;ine c;okmii~ alan bumunu 

gi:istererek: 
- Bumumdan hastaylm I dedi. 
Miiddeiumumi, ~uc;lunun duru§ma ya

Kara Muradia arkada~bn her ihtima- p•lmasma mani bir hastahg1 olup olmad•
li hesablad.klanndan kaleyi ir,;inden al - gmm tesbiti ic;in kendisinin Adliye tabi -
mak istiyorlard1. Valide Sultanm elin - bince muayenesine Jiizum gosterdi. Mah
den geleni yapacagma, ker.dilerinin sa - keme de, bu talebi kabul ederek duru~
raya girmesini kolayla§hrnagma kanant rna, 22 tesrinisaniye b1rak1ldt. 
beslemekle beraber ihtiyatJ elden b1rak -
mamag1 tercih ediyorlard1. Ulema tak.: - ADLIYEDE 
m1 da onlarm miilahazas.na i§tirak ettik - t§i hokkabazhga doktiikten 
lerinden goriinii§te Padi§aha tahttan c;e
kilmesi liizunmnu ihsas etmek, hakikatte 
isr bostanc•lan miidafaa fikrinden cay -
d1rmak vazifesile eski Mekke kad1s1 Bos
nah Beyazi Hasanm saraya yollanmas1 
karar altma ahnd1. 

Deli lbrahim bu elc;iyi k•z•l bir ~te§ 
halinde alevler piiskiirerek kabul etti: 

- Behey alc;aklar, dedi, i§te veziri 
i:ildiirdiiniiz. Dahi ne istersiz ~ 

Hasan Efendi, ~1lgm adamm korkun:; 
hiddetinden perva etmedi, cevab verdi: 

- Padi§ahim, ocakhnm, uleman1n siz
den sekvalan budur ki bunca beytiilmali 

israf ettiniz. Bosna serhaddin~ kiiffar 
miistevli oldu. T akayyiid buyurmadm!Z. 
Hila frenk gemileri Bogazdad1r. Donan
mam•z t,;IkamaYJp mahsur kalmJ§hr. U -
murunuzda degil. Payitaht bu gidi§le el
den cr•kacak. Haberiniz yok. 

lbrahim ki:ipiire kopiire hayklrd1: 

- Y alan si:iylersin, sakalmdan utan • 
may1p biihtan edersin. Kiiffar Bosnada 
topu topu bir kilise alm1~. Bogazdan ge -
miler c;oktan gitmi§tir. Zaten ben tahkik 
ettim. istanbulla Bogazm mabryni bir llY· 
hk yolmu~. Kiiffar bu uzun yolu a§lp is
tanbula nice gelir ~ (I) 

- hte vezir sizi boyle aldatmi§b ki 
hala s1dk! kelama itimad buyurmuyor -
suz. Bizler Padi§ah•m•za kizb soyleme .. 
ziz. Dogruyu kullanmzm ag2'mdan da -
hi duymak miinasib olur. Zaten le~ker 
de, viizera ve ulema da cenabmlll gormek 
ister! 

CAr kaM oorJ 

sonra 
Ta§Jmast yasak olan silahlardan bir 

Karadag tabancasile bir k1hct, <;ar -
~Iir,;inde satarken yakalanan Merkat 
isminde biri, Sultanahmed ikinci sulh 
ceza mahkemesine verilmi~Ur. 

Suc;lu diin mahkemede, kendinl §OY
le miidafaa etti: 

c- Ben artistim. Eskiden zeybek oy
nardtm. Kthcla Karadag tabancas1, 
genclik giinlerimden kalmadtr. !;limdi 
ihtiyarladtgtm ic;in i§i hokkabazhga 
doktiim. Karadag tabancasile kthc, ar
bk i§i.me yaramtyor. Ben de tuttum, 
ikisini de sat1hga c;tkardtm.• 
M~hkeme, Merkat'tn se:r:best hu'akli

masma karar verdi. 
Beraet etti 

Hastalanm, ttb usullerine ayktn go. 
riilen bir tak1m vas1talarla tedavl etti
gi iddiasile, doktor Gorekyan admda bir 
zat aleyhine, Sthhiye miidtirliigii tara
fmdan dava ac;•lmt~h. Bir miiddettenbe
ri, iir;iincii asliye ceza mahkemesinde 
balnlmakta olan bu dava, neticelenmi§ 
ve doktor Gorekyan'm sur;u sabit g5 -
riilemiyerek kendisinin beraetine ka -
rar verilm~tir. 

Gece geziyormu§! 
:;lehremininde, Ahmedin agthndan 

koyun c;almaktan suc;lu Yunus isminrte 
biri yakalanarak, birinci sulh ceza M -
kimi Re$idin hurur~ma ry1kanlmt~br. 
Suc;Iu, Mahkemede gece, ramazan gez
mesine gittigini, agtl oniinden gec;l.'r
ken, §iiphe lizerine c;evrildigini, koyunu 
kendisinin c;almad1~nt s5yledi. 

Hakim, sur;lunun §imdilik serbest bt
raktlmasma karar vererek duru~may1 
ba~ka giine b1raktt. -·-·-Fmdtklar hakkmda bir karar 

Fmdtklanmtzm yerli ve yabanct §ir-

Bundan sonra biitc;enin bir iki faslmda 
miinakale icrasma dair CJ)an tezkereler. 
Cerrahpa~a hastanesine 1lavr edilecek k•
srm ve O~kiidarda 23 iincii ilkmekteble 
Fmd1khdaki lsmet lnonii mektebinin tev
sii ic;in yap1lacak istimlak i~lerine aid 
mazbatalarla ~ehre girccek ve ~ehirden 
c;;kacak hayvanlarla sakatattn hangi yol
lardan ger;irilmesi lall!n oldugu hakkm
daki mazbata da alakah enciimenlere 
gi:inderildi. 

Miiteak1ben yeniden tadil olunan za
btai belediye talimatnamesinin birinci 
k1smJmn miizakeresine baslandJ. Ancak 
dort madde okundu. Bunlar etrafmda 
miinaka§alar yapiidJ. Birinci madde ta
limatnamenin &iimul derecesini gostermek
te; ikinci mad de talima tnameyi tatbik ile 
miikellef olanlarla vazifeh·rine miidaha
lenin yasak oldugunu anlitmakta: iic;iin
cii madde buna riayet etmiyenlerden ah

nacak ceza derecesini tayin, dordiincii 
madde de halkm huzur ve rahatma te -
mas etmekte idi. 

Miinaka~a masmda iic;iincii ve dor -
diincii maddelerde vuzuh olmadlgl ileri 
siiriildii. Nihayet azadan biri, talimat -
namenin herkes tarafmdan okunduktan 
sonra miizakeresinin :nuvaf1k olacagm1 
soyledi ve miizakerenin tehirini istedi. Bu 
istek reye konularak kabul edildi. 

Miizakerelere gelecek celsede devam 
olunacakttr. 

Nikel 25 lik ve bronz 10 
kuru~luklar tedaviilden 

kaldJribyor 
Bu, aym otuzundan itibaren nikel 

y rmi be§liklerle bronz on kuru§luklar 
tedaJ.oiilden kaldmlacakhr. Ziraat; 1§ v~ 
Osmanh bankalart, eski paralart, yeni
lerile tebdil edecektir, -------

Peyami Safanm 
bugiinkii konferanst 

ikinci be~ y11l:k program da en ince te
ferriiatJna kadar biiyiik bir emek sarfe -
dilerek hamlanmi~tJr. Bu programm ha
mlam§ §ekli dahi ba§h ba§tna bir muvaf
fakiyet sayiimaga lay1kt!r. 

AldJgJmiz mevsuk malumata nazaran 
ikinci be§ y.!bk program daha ziyade 
elde edilen fazla miktarda ham maddele
rin tamamen memlekette i§lenmesini is
tihdaf etmektedir. 

Mesela: Birinci programda istihsali 
tahakkuk etmi~ alan Ergani ve Kuvarts -
han bakm~m ikinci be~ y.!hk program
la elektrobk bak1r halin.; geli~i ve smai 
hayatta tatbih sahaya konulu§u gi:irii -
lecektir. 

Ham olarak elde edilmekte olan ve 
istihsali tanzim edilmi§ bulunan Tiirk 
kromunun ikinci be~ y:lhk programla 
metal krom ve fro krom sekline girmesi 
temin olunacakhr. -

Birinci be~ y1lhk programla kurulan 
demir sanayiini ikinci be~ y1lhk program -
da makine ve demir alatJ ziraiye sanayii 
takib edecektir. 

Bugiin yurdun muht<'lif yerlerinde bii
y:ik bir faaliyet sarfedilen petrol ara§ -
trrmalarmm miisbet bir neticeye varmas1 
- kat'iye yakm bir ~ekilde - iimid edil -
mektedir. lkinci be~ y•lhk program petrol 
rafinerisi i~ini de ihtiva etmektedir. 

Gene istihsali i~i tam ;m t>dilmi~ olan 
ki:imiirlerimizden ikinci be~ y1llJk program
da katran ve komiir mii~takkab sanayiin
de istifade edilecektir. Bu arada nitrin, 
benzin ve benzol istihsalal! sanayii de ikin
ci be~ yiihk programa dahildir. lkinci be~ 
r•lhk programm ba~hca klslmlanndan bi
rini de kimya sanayii te~kil etmektedir. 

MOTEFERRIK 

Zehirli gaz kurslar1 
Gelecek hafta ba§mda ac;llacak olan 

zehirli gazlerden korunma kurslan ir;in 
icab eden binalar tedarik edilmi~tir. 
Kurslar Halk Flrkast, Halkevleri ve 
ilkmekteb binalarmda actlacakhr. 

GVMROKLERDE 
Arkad!l§tmtz Peyami Safa, bugiin, 

Beyoglu Halkevi binasmda, saat 18,30 Karneler kontrol ediliyor 
da cHerkesin Felsefesi. mevzuunda bir Giimriiklerde karnesiz dola§an ko _ 
konferans verecektir. Duhuliye serbest misyoncularm faaliyetlerine nihayet ve
oldugu ic;in, Peyami Safanm umumi se- ril:,n:_si .~c;in diin ~abah:an itibaren B:J.$
viyeye hitab edecek olan bu konferan - mudurlukten venlen blr emirle s1kt bir 
sma herkes gidebilir. kontrol bal}lamt~br. Diin hemen her ko
--------------~ misyoncuya giimriik biirolarmda kar -

CEMIYETLERDE 

Hamallar cemiyeti idare 
heyeti se~imi 

Hamallar cemiyeti idare heyeti aza -
larmm yanst intihab miiddetlerini ik
mal ettiginden diin yen! azalarm ser;i
mine ba§lanmt§tlr. Btl sec;im iic; giin 
devam edecektir. 

Almanlar1n «Ankara>> 

ne sorulmu~tur. 
Giimriik Ba~miidiirliigiinden verilen 

izahata gore Komisyoncular Birliginin 
bu hususta ileri siirdiigii noktai nazar 
ve gazetelere verilen m.nlarm ihtiva 
ettigi miifredat yaptlan miidiirler top -
lanhsmda varid goriilmemi§tir. Yalmz 
bu §ekilde hareket eden kimseler bu • 
lunmasma kar§t s1kt tedbirler altnma
sma da karar verilmi$tir. 

------

liman~miZda 

(1) Venedlklilerin Bo.sna hududunda ta
arruz ettiklerl yer me~hur cK1lls~ §ehrlyd!. 
Sultan ibrahlm, Klllsl k111se yaparak taar
ruzun ehemmiyetlni kiio;:iiltiiyor. Kara Qe
leblzade Ravzati.ilebrar zeyllnde bu garib 
teH\.kklyl ~u satrrlarla l!ade eder: cK!lls 
Sancag1 ki.iffar ellne dii~tiigii ve blr giinliik 
yerde BogaZl frenk gemileri sed ettiigl soy
lendikte eBen haber aldrm. Kills dediklerl 
kale de!!'ll, bir k111se lml~ ve Bogaz istanbula 
bir ayilk yo! lml$ deyii buyurmu$lar!..:> 

ketlerin haricdeki hissedarlarma g5n - 1 Okuyucular!mtzm hattrtnda o sa ge -
derecekleri faiz ve dividantlann trans- rektir ki bir miiddet evvel Alman tez-

vapuru 
r -• 

feri ic;in miibadele ve ihrac edilecE>gi gahlannda denize indirilen yeni bir 
kararla§hnlmt~~-- vapura cAnkara. ad1 verildi~ini ve bu 

Haydarpa§ada bir kaza ismin gemiye Berlin biiyiik elc;imiz 

-- -Yunan Erkan1harbiye Reisi 
Giimriikler muhafaza te~kilatmm 26 Hamdi Arpa~m e§i tarafmdan ml.'rasim

numarah motorii diin Haydarpa§a men- le talnldtgmt yazmt§bk. ilk seferini ya
direginin ic;inde Bozk1r ismindeki mo- pan Ankara vapuru birka<; giindenberi 
torle kar$tla§mi§ ve bir musademeden limammtzda bulunmaktadtr. 

General Papagos Harb Akademimizi ziyaret etti c;ekinen Bozktr motorii diimencisi dii - Vapurun mensub bulundugu kum -
meni ktrmt§ ve 26 numara da sii.ratle panyalarm acentast, diin, istanbul Vi -
Bozkmn ortasma r;arpm1~hr. Bu c;arp- layeti erkanile istanbul gazetccileri VI.' 

madan Bozkmn teknesi delinmi§tir. Alman konsoloshanesi erkam §erefinr 
I Bozktrtn kaptam kazaYJ oldukr;a me- yeni vapurda bir ziyafet tertib etmi§tir 
"laretle telafiye r;ah§ml§ ve tayfalarile Vali muavini Hi.idai ile Deniz Ticarel 
'{endini muhakkak bir oliimden kurtar- mlidiirii Miifid Necdetin, Tiirkofis ts -
'Tlak ic;in dlimeni karaya c;evirrni§ ve tanbul §ubesi miidiirii Suphl Ziyanm 
'TlotOrii de i§leterek son sliratle karaya i§tirak ettikleri bu ziyafet, Tiirk - Al -
dogru ilerlemi§tir. Bozktr bir hayli su man dostlugunun tezahiiriine bir vesile 
almakla beraber karaya vurabilmi§ ve te$kil etmi§tir. 
bu $Uretle ic;indekiler kurtulmu§tur. Davetlilere, Alman deniz miihendis -

I Bir Oto-mo' •b·i-1 kazas~1 liginin ve in§aiyeciliginin cidden giizel 
bir niimunesi olan Ankara vapuru gez

Modada oturan Avadis oglu Bohor, dirilmi§tir. Bu gemi, Atlas Levante Lin
'msusi otomobilile Kadlkoyde Alhyol - ye kumpanyasile Doyc;e Levante Linye 
'lgzmdan gec;erken Hulusi admda bir kumpanyalarmm mii§tereken Balbk ve 
memurun kansi Bediaya c;arpml§ ve a- ~ark limanlart arasmda i~lettikleri roo
fur surette yar:alamt~ttr. Viicudiinii.n dern ~ileplerin en yenisi ve en miikem
~uhtelif yer!erinden yaralanan Bedia melidir. 

Ankara vapuruna nhhmda tiitiin 
balyalan yiiklenirken 

k .. sl 
merkezi Moskovada bulunan omunl 
enternasyonaline kar§t miicadele maksa • 
c!ile hamlanan ittifak m•sakmm Romada 
imza edilmesidir. 

Bu hadiseler arasmda s1k1 miinasebet 
k • · • on vard1r. J aponyamn as en ve s1yas1 s 

gayesi, Sovyet Rusya ile kat'i bir barb 
yapmakbr. ,Simdiye kaJar miinhas1ran 
bu gayenin emniyetle taiHkknku ic;in ha· 
mlarunakta idi. J aponya, Siberya Rus • 
!arm elinde bulundukc;a kendisinin ne 
askeri ne de siyasi cihetten emniyette ol• 
madJgmi iddia ediyor. (:iinkii Siberya ' 
n:n sahil eyaleti ve bunun merkezi olan 
Vladivostok'dan japon adalan ve pa • 
yitahtm1 daima havadan tehlikede gorii• 
yor. Filvaki, Uzak~arkh S')vvetlerin tah• 
~id ettigi azim hava kuvvetleri iic;: dorl 
sa at ir,;inde ekserisi ah§ab olan biiyiik J a: 
pon beldeleri, ticaret ve salll\yi merkezJ:r• 
iizerinde goriinerek gaz ve ate§ sac;ab1hr• 
ler. 

Her zaman biitiin Japon adalarmt teh• 
did eden bu tehlikenin ortadan kaldml • 
mas1 J apon milletinin ittifa k ettigi en bii• 
yiik gayedir. A 

Diger taraftan Ruslar, Siberyaya ha• 
kim olmakla bir taraftan Kcre hududunull 
bir tarafm1 ve Manc;uri'nin iic; bir taraf1t11 

sarmi§ olduktan ba§ka Asya k•t'astnlll 
anahtan bulunan Mogol;stamn cografya• 
da harici denilen §imal ktsmJm niifuz ve 
hiikiimleri altmda ve orta Asyamn gobe• 
gi §arki Tiirkistam da avuc;lan ic;inde bu• 
lundunnaktadJrlar. 

Bu sayede Sovyetler, niifus cihetinderi 
diinyanm en biiyiik ve arazi cihetinden de 
ikinci biiyiik memleketidirler. <;ok gee; u• 
yanarak milli birligini ve varl•gmt he~ii~ 
idrak edemiyen ve te§kilatSIZI:k, inhtl. 
ve derebeylik halinde bulunan biitiin <;•• 
ne ve ]aponya miistesna olarak Uzak§ar• 
km diger iilkelerine, fib, politika ve as• 
kerlik noktasmdan hulul ve niifuz ede ' 
cek bir mevkide bulunuyorlar. Bunun soil 
bir misali, <;;in in ortasmda ve N ankin'iii 
yamba~mda te§ekkiil ederek sonradaP 
garbe ve en sonra da §ima i arbi e ~ans~ 
Kansu ve civan eyaletlcre kayan ve bJt 
zaman seksen milyon niifusu ihtiva ede~ 
{.:in Sovyet hiikumetinia on senedenberl 
mevcudiyetini muhafaza eylemesidir. 

J aponya, Sovyetlere kar§J harbe ha:z:lr' 
lanmakla beraber boyle bit harbde So~' 
yet Rusyanm yalmz Siberyada ve orts 
Asyada bulundurdugu kuvvetleri degil, 
ayni zamanda Avrupada ve bahustl5 

Ukrayna ve beyaz Rusya gibi garb h,tl' 
dudlarma miicavir mmtakalardaki a:z:t!ll 
askeri kuvvetlerini de J apon ordular•II' 
kar§I kullarunakta serbest olmamasi ve 
politika aleminde de kendisine yard•~f 
bulunmas1 ic;in gec;en sene Almanya 1 e 
«komiinist enternasyona!ine kar§I miica 

1 

dele» namt verilen ittifak1 akdetmi§ti. 
F akat o zamandanberi yeni bir va:z:i; 

yet peyda olmu§tur. Mare§al <;iankay~e 
<;inli komiinistlerin cephesine giderke' 
esir edilip sahverildigindenheri bunla; 
kar~I politikasm1 degi~tim,i§ ve <;inli hal ~ 
lar arasmda ]apon aleyhtarhk ve JaP0

1, 
emtiasma kar§I boykot son dereceyi btlf 
duktan ba§ka §imali <;inde ve ,Sansh'~ 
noktasmda 1934 senesinde tesis edUe ~ 
vaziyetlere aid anla§malar, J aponl~j~ 
iddiasma nazaran, Nankin hiikumeUJ" 
te§vik ve emrile ihlal edilmi§tir. ba' 

Bu vaziyet kar§Jsmda J aponya arhk 1 
tiin <;ini komiinist politikasma kap1IJII~ 
addederek Sovyetlerle harbden e~b 
b "f ·b· d ¥ r· · sil~ unun. nu uzuna t~ 1 say 1g1 ym.•. il 
kuvvettle yola gettnnege ve kend•s•Ie , 
birligi yapmaga ve Rusya ile yapa'\ 
g• ~~yiik harbde. arkas1~da~ emin ollfl~~ 
kat 1 ka!ar vermJ§ v~ ~Jmd1den yan Y eei 
2'aptetml§ ve orta <;mm yegane mahr , 
~anghay'• da istilaya ~ah§makta bultJJI 
mu§tur. l' 

Filen ]aponyamn Uzok~arkt hukrnii '1 
t:na alarak Biiyiik Okyanusta ag•r bas'~ 
cag1 dii~iincesile ingiltere ve Amerik1111 ell 
J aponlan daha ziyade ileri gitrne~: e 
menetmek ir,;in dokuz devlet muahedej'

11r 
dayanarak yeni bir konferrms toplarn~J~ 
kar§Ismd~ J aponyamn arkasml pah arf 

d Nu .. mune hastanesine kaldmlmt~, Bohor 
Dost Generalin Haydarpa~a a istikbali Ankaranln boyu 132 metro, en! de 17 

I d yakalanmt~tlr. buc;uk metrodur; 7,350 ton hacmi istia-

Vapurun yiikleme ve bo~altma va -
sitalan, gayet moderndir ve 16 vinr; ko
lu ile miicehhezdir. Bunlarm biri 50 ve 
digeri 35 ton Stklet kald1rabilecek kuv
vettedir. Ankara bir ~ilep oldugu hal
de 12 yolcu nakledebilecek miikemmel 
kamaralan ve salonlan vardtr. 

vr askerhk noktasmdan lngiltereye k ell 
himayeye liizum hissedildiginden :z:al II' 
otedenberi ayni cephede yiiriiyen J.a~ri' 
ya, Almanya ve ltalya arasmda bll 0 

1 

fak aktedilmi§tir. Bu ittifakm ha:Z:Ir ;, 1 

mas1 da Briiksel konferansmm J a poll ~tie 
ya gayet miilayim ve dosto.ne roi.it3 '

3 

bulunmasma saik olmu~tur. ;t f 
Balkan AntantJ erkamharbiyelerinin heyeti i:ig e en sonra §ehirde bir gezinti ~="'!"'~~...,....-=~"!!-~-~-~~~~='".!!'- bisindedir. Yedi silindirli bir motorle 

Ankaradaki toplantJlarma i§tirak eden yaptiktan sonra saat 17 de Harb Akade- Ramazan 5 Sah miicehhez ve tek uskurludur. Vasati 
Yunan erkamharbiye reisi General Pa- misini ziyaret etmi~tir. .,....,...,....,-:-::~-f::""".-7-:";"'="1":';-"';"'"'T.,....":'iJI siirati saatte 14 mildir. 

O~le lklndf Ak,am Yata1 lm•all 
pagos'un riyasetindeki askeri heyet diin Dost ve miittefik Yunan erkamliarbiye Vapur, li.mamnuzdan bin ton tlitun 
saat 13 te hususi trenle Ankaradan !stan- reisi maiyetindeki zabitlerle beraher bu- 11 s.D. S,D. s. D. S. D. s. D. yiiklerni§tir. Do~ruca Hamburg'a gide -

R .1 y ~ Ezani 7 9 42 12 1 34 12 20 k b' .. 
bula di:inmii~tiir. Hayd.upa~a istasyonun- giin omanya vapun e unanistana do- levan 11 58 14 40 16 57 18 31 4 59 ce ve on 11' ~ sonra oraya varacak-
da merasimle kar§Jlanan Y unan askeri necektir. 1;..,.=.-...:-.-..-..-.. :-..-.. ..-ooi---..__ .. ;.....;;;=iiioio....,w tl.r. 

Bu hath i§leten iki kumpanya Anka
ra gibi, dor+. tane motOrlii §ilep daha 
yaphrmakta olup bunlarm birincisi a
lan Sofya ihtiyaca kifayet edecek to • 
najda otrnachgr ir;in sati!tga <;tkanlmak
tadir. Ankara istanbul ve diger §ark li
manlarile 1 Jman limanlan arasmda 
seri yiik nakliyati yapacaktxr. 

Muharrem F evzi 1~ 
~ ---~ 

lzmirde hayat pahabbS"1et' 
_1zmir Ticaret Odasmm yapti~ ~~ ~e' 

bke gore, 1zmirde hayat pahalt 1 iS~e' 
<;en seneye nazaran yiizde }O.rk ll 
tinde yiikselm~tir. 
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. 
S~. N : HABER LER 

28,000 miilteci ,fran kist 
lspanyaya avdet ediyor 

Asiler tarafmdan zaptedilen he, ingiliz vapuru 
heniiz serbest hirakdmadi. Portekizin pek yak1nda 

Franco hiikumetini tan1yacagi bildiriliyor 
t . . <Bastaratt 1 fnd !ahttede> I giri§ilen muzakereler memnuniyete §a-
ngihz tebaalarmm menfaatlerini ko - yan bir §ekilde devam etmektedir. 
~ak icab ediyor. ispanyada mevcud Hendaye'daki ingiltere sefiri bir asi 
Bonsolosluklanmtzt Salamanka'ya veya tayyaresi tarafmdan batmldtgt zanne -
h~rgos'a naklettigimiz takdirde Franco dilen Jean Weems ismindeki yiik J::emisi 
G Ukfunetini tammak icab edeceginden, hakkmda Salamanca'nm cevabm1 al • 

eneral Franeo'mm elinde bulunan ~e- mi~br. 
~ s ~ 
~lerde diplomat stfabm haiz olm1yan Zannedildigine gore Franco mahiyeti 

~anlar gonderilmesi muvaftk goriildii. serahaten bildirilmiyen ingiliz taleble
b u karanm1zdan vaktile Fransayt ha • rini kabul etmi§tir. 
b~rdar ettik. Paris hukfuneti herhangi Asi makamlan tarafmdan z:tptedilmi§ 

II' itiraz dermiyan etmedb olan be§ ingiliz vapuru da henuz ser -
P k k best biraktlmami§tir. orte i:z Franco'yu tanryaca 
t Leon Blum' e gore 

ln ondra 8 (A.A.) - iyi haber alan bir Paris 8 (Hususi) - M. Leon Blum ga-
h·~n;badan bildirildigine gore Portekiz zetecilere beyanatta bulunarak §Unlan 
., u U!neti birka~ giine kadar General 
~ ranco'nun hiikfunetini tamyacakbr. soy1emi§tir: 

c- Ademi mudahale i§i daha uzun 
Be, lngili:z vapuru muddet suruncemede kalacak olursa, 

S ~ondra 8 (A.A.) - Reuter ajans1 Fransa hareket serbestligini kullana -
k~Int-Jean-de-Luz'dan ald1gt a§ag1da - rak biitiin takyidab kaldtracakbr. 
1 t:Igra£1 ne§retmektedir. Akdenizde Fransamn serbestii hare-

S !y1 bir membadan ogrenildigine gore ketini ihlale matuf herhangi bir te§eb
alamanca ile tiiccar miibadelesi ic;in bus miittehid bir cepheye ~arpacakbr.• 

_ .......................... ,..,,"""""""1111111\lll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllmuuuuuuuumuuuu•"'"" 

Dzaksarktaki harb Dantzig meselesi 
' 

Bir <;in 
berhava 

ekspresi 
edildi 

1
londra 8 (Hususi) - Japon tayya· 

~c erj bugiin bir <;in ekspresini bombar ~ 
lrnan etmi§lerdir. Ekspres berhava ol • 

:rnu~tur. lki yiizden fazla olu ve yarah 
:l'ardir, 

Japan ta:zyiki devam ediyor 
londra 8 (Hususi) - Sanghay'm 

<:enubugarbisindeki J apon tazyiki devam 
etrnektedir. <;inliler. J aponlarm ihata ha
reketlerine mani olmak ic;in §imal istika -
lnetinde yiiruyii~e ge~mi~lerdir. 

$ansi hiikumet merke:zi nakledildi 
. ~anghay 8 (A.A.) - .Sansi eyale • 
tub~ hiikumet merkezi T aiyiian' dan bu 

b§: nn takriben 350 kilometro cenubu gar-
tsmde kain 1 f • kl d"l . . ng en e na e 1 IDI§hr. 

$anghay' a dogru 
D To~y~ 8 (A.A.) - Sanghay'dan 

omeJ a Jansma bildiriliyor: 
M··h· 

k·· f u. 1~ ]apon kuvvetleri Hang§eu 
1 or ezmm §imalinde kain Kin•ang-Uei' de 
~tara km ' cl. Ya 'rl I§lardir. Bu kuvvetler §imal-
~rd ~anghay' a dogru ilerlemektedirler. 
~ § ar_lan Angpu nehrini gec;mege ve 
k~ngkiang'm garbinde ve Sanghay'm 30 
N~llletro cenubunda kain Hangc;eu • 
k~s~&po - Changhai §imendifer hattlm 

§ ege !Tluvaffak olmu§lardir. 

~~ak&hay'm garbinde Lincoln caddesini 
tie a~ ta olan <;in kit' alan garbe dogru 

I( ~trnege ba§lami§lardu. 

lo:;;ferans bugiin toplanryor 
fera~ ta 8 (Hususi)- Uzak§ark kon-
llacak~ Yarm ogleden sonra tekrar topla • 
heou~ r. Japonya konferansm davetine 
~ cevab vermemi§tir. 

llnlen • <;ek ittifak1 

Nazi ~efi: «Bu ~ehir, kat
iyen Almand1r» dedi 
Duseldorf 8 (A.A.) - Dantzig nasyo

nal sosyalist §efi Forster burada yap1 • 
Ian bir toplant1da soyledigi nutukta de
mi§tir ki: 

c- Dantzig kat'iyyen bir Alman §eh
ridir, bu §ehir Niirenberg kadar AI -
mandrr. Bizi sizden bir sed aytnyor. 
Fakat kalbin hududu yoktur ve kalbi -
miz Almanya ile beraberdir. Hitler si
zin nekadar §efinizse bizim de o kadar 
§efimizdir. Hergun daha ziyade Alman 
hayati ya§amaktaytz.,. 

Dantzig meclisinin bir kararr 
Londra 8 (Hususi) - Dantzig mec • 

lisi, nasyonal sosyalistler aleyhindeki 
hareketlerinden dolayt tevkif edilen si
yasi mahkumlan serbest btrakmaga ka-
rar vermi§tir. •• ' 

Museviler aleyhi1lff~l{i 
• serg1 

Berlin 8 (Hususi) -Propaganda Na
zm doktor Goebbels bugiin Miinih'te 
Museviler aleyhindeki serginin resmi 
kii~adma riyaset etmi§tir. Bu munase -
betle nutuk irad eden hatibler Musevi
ligi diinya medeniyetine dii§man ilan 
ederek, Musevilerin daima diinyayi 
a1tiist etmege !<ah§bklanm soylemi§ler
dir. 

Habe~istanda 10 italyan 
askerini oldiirdiiler 

Londra 8 (Hususi) - Habe§istanda 
on italyan askeri daha oldiirulmii§tiir. 
BaZI italyan asker1erinin de kaybol -
duklar1 haber veriliyor. Roma mehafi
linde hadisenin a1e1ade bir polis hare • 
katmdan ibaret oldugu iddia ediliyor. 

Yunan V eliahdinin izdivaci 
~., teyid edi}di Atina 8 (Hususi) - Yunan Veliahdi 

~· '"ll \: Prens Pol'un ni§anllSI ingiltere pren -
ICiy~ ~ ekoslovakya. 8 (A.A.) - Ha~ seslerinden Frederiki ile onumiizdeki 
~tiqov ezaretile s1k1 temaslan olan ikincikanunun 9 unda Atinada evlene
<\t I enav· ll1 at !( tny. gazetesi, Romanya cegi haber verilmektedir. 
!I eti es arol'un Selovitz §atosundl ika - Yunan Krah Londrada 
.1 tessb11liaslnda Reisicumhur Bene§'le ve 
~ ~ ,ll1iih~g tr~ninde de Ba§vekil Hodza A tina 8 (Hususi) - Yunan Krall 

11gul!11 
1lll blfe;ok miilakatlarda bulun- Jorj, Londraya hareketinden evvel 

·~u Yazarak diyor ki: Tiirkiyenin Paris el!;isi Suad Davaz'1 
!1~etile~~lakatlarda umumi Avrupa va- kabul etmi§ ve kendisile uzun miiddet 
~~ell. l"tte tlhassa iki memleketi alakadar gorii§mii§tiir. 
te .tejSi ~leler gorii§iilmii§ ve iki dev- Diin ak§am Londraya varan Yunan 
u:1~ ettiJc U~en. • <;ekoslovak ittifakm1 Krall, ingiltere Kral ailesinin misafiri 
bi e~~llde ler1 gtbi en muhim meseleler olarak Bukingham sarayma inmi§tir. 

. di;hgi aldde_ aralarmda tam bir gorii§ Yugoslav Erkamharbiye 
· 1lgunu mii§ahede eylemi§ler-1\t Reisinin telgraft 

&.kedonyada §iddetli Ankara 8 (AA.) - Yugoslav er -
t,y Yagmurlar kamharbiye reisi General Nedic; Turk 
~ -ll!_a 8 (H: topraklarmdan aynhrken Uzunkoprii • 
.i'a _~:;~onyada usus!) - Be~ giir..d~n ber~ den Mare§al F e~z~ Cakmaga a§agJdaki 
f1t~ur~1 d Yagmakta olan §Iddeth telgraf1 gondermt§hr: 
.L·Qak:i an Irmak1ar ta~arak etra · f" · 
l,..a et ar!lziye eh . tl· 1 «Cok m1sa 1r~erver olan as1l memle-
~E> lll.i§ti · emm1ye 1 z11rar ar k . . . k ·• · d d 
k}i~de . b r. Serez civannda trmak u • et_miZI ter ettlgim §_u .a~ a ost ve. mut-
S 01:lrusu .. Ulunan biiyiik ~imendifer tefik memleketlenmiZin menfaatl ve 
,.,.,:lanik n~ suiar ald1gmdan Dedea~>acla dunya sulhunun kuvvetlendirilmesi husu-
"'1§t" ~I!!Jend"f "' d .. d""" · d t "k' t1 

11'. Bi I er miinaka!ah kesil • sun a goster tgimz os ane te§n 1 mesa-
nda b rc;ok k" 1 ·. ·· d 1 AI'! · k J:i Ulun °Y er heniiz sular al - 1den o ay1 zaha 1 erme ar§J tekrar en 
&.hk lllaktad1r. samimi te§ekkurlerimi arzederim. 

esil'd e rnuhtarlar kursu General Nedi~ 

Bahk . ac;ddt PARiS BORSASI 
den) eSir a (H: 
tarr .._ Merk ususi muhabirimiz -

arrntn · eze bag"h 260 k'" ·· h lnek .. l§tira . . oyun mu -
~lldt Uzere lTl k1le b1r hafta devam et-

1< · tthtarlar kursu bugiin a • 
ih ursta h 

ttsas er 
lerdir dersler· . miidiirii, muhtelif 

' tnt basit ~ekilde verecek-

Paris 8 (Hususi) - Paris Borsasmw 
bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlard1r: 

Londra 147,11, Nevyork 29,25, Berlin 
1189, Briikse1 501, Amsterdam 1628,25, 
Roma 154,10, Lizbon 134,25, Cenevre 
681,50, kUr§Un 15,11,10 1/2, baktr 42 • 43, 
ka1ay 181,7,6, a1tm 140,4 1/2, giimii~ 
19,9,16, ~Sinko 14,15,7 1/2. 

CUMHURIYET 

HAdlseler aras1nda 

Sulhu koruyan ~k1rtdar 
f'E5) ir giin, Hitler foyle demt,. 
(g} ti: «Harb korkun~ ve ig-

ren~ bir 'eydir. Hepimizin 
bir tek arzumuz var ki, o da, 
bir daha harb olmamastdJr.» Ayni 
Hitler ba,ka bir giin de ,unu soy • 
ledi: «GeceyariSl ortaya ~;tkacagim 
ve y1ldmm gibi ~arpacag1m h> 

Bu tezad yalmz Alman degil, 
biitiin Avrupa siyasetinde goze 
vurur: Biitiin Avrupa, Milletler 
Cemiyetinde birinci sozii ve silah
lanma yari~JDda ikinci sozii, ifade 
ve aksiyon dilile, hergiin tekrarh • 
yor; ve biitiin Avrupa, bu iki ifa
desinde de Hitler kadar samimidir, 
cidden samimi. 

Biitun A vrupa harn istemiyor ve 
biitiin Avrupa harbe haz1rlamyor. 
Bu tezada ni~in fa~nyoruz? Tarih 
bize anlatmtyor mu ki harblerin 
~ogu gayriihtiyari ve hepsi de za
ruri olmustur. Bu zaruret nereden 
geliyor? lkbsadi buhrandan kur • 
tulmak istiyen emperiyalist devlet
lerin miistemleke elde etmek i~in 
saga sola saldtrmalarmdan mt? 

F arzedelim ki ins an kininin me
kanizmasi bu kadar basittir ve far
zedelim ki emperiyali7m canava. 
rln1 bogazlamak havali hakikat ol
dugu giin, ebedi sulhun temeli ah
lacakbr. 

0 canavar nasil hogazlanir? Ta
bii, ,imdinin imkanlar1 ir;inde bu
nun bir tek caresi vardtr: Harl>e • 
derek. Y ani harbi ya,atmak tc;In 
oldugu kadar oldiirmek i~in de 
harbetmek laz1m; hem de bu sefer 
her han~i bir fikre veya millete 
kar,I de~il, harbe karfi harbetmek 
laztm: Y ani harbin en sunturlusu! 

Diinya politikasi bugiin sulha 
karfl harbetmek istivenlerle bar • 
be kar,i harbetmek istiyenlerin 
k1hc ~akirltlarile dolu. Fakat sulhu 
muhafaza eden de bu f&kirtJiardlr. 
Zira sulhun iki ,arb vardu: Birin
cisi, sulh arzusunun ve kuvvetinin 
iki tarafta da miisavi olmasi; ikin
cisi de, haro arzusunun ve kuvve • 
tinin iki tarafta da miisavi o)masi. 

Bu miisavah ve bu muvazeneyi 
o ~;~akirtilar temin ediyor. Nitekim 
fizik muvazeneler gibi, hukuk de
digimiz nimet de bir kuvvet1er mu
vazenesinden ba,ka bir 'ey midir 
acaba? 

PEY.4.MI SAFA 

N. Menemencioglu 

Hariciye Siyasi Miiste~ari 
diin Beyruta gitti 

Ankara 8 (Tele -
fon1a) - Hariciye ~.... l 
Vekaleti Siyasi 
Miiste§an Numan 
Menemenci-og1u, re
fakatinde Harici
ye umum miidiir -
lerinden Esad, Ri • 
yaseticumhur ya . 
verlerinden Cevdet 
ve Ka1emi Mahsu~ 
miidiiru oldugu hal 
de bu ak§am Toros Numan Menemen· 
ekspresine bag1a • cioglu 
nan hususi vagonla Ankaradan hare • 
ket etti. 

Beyrutta Yuksek Komiserin ziyare • 
tini iade i~in yola c;tkmi§ olan Harici • 
ye Siyasi Miiste§anmlz, garda buyiik 
bir kalaballk tarafmdan ugur1andi. 

Ba§vekil Ce!al Bayar, bilhassa istas· 
yona kadar gelerek Siyasi Miiste§ara 
iltifatta bu1undu. Hariciye Vekilimizle 
Hariciye erkam, kordiplomatige men · 
sub baz1 §ahsiyetler de ugur1amada bu 
1undular. 

Menemencioglu, dogru Halebe gide 
cek, orada· merasimle kar§11anacakbr. 

Ha1ebde birka~ saat kalacak olan S; 
yasi Miiste§ar, oradan Trablus§ama ge
t;ecek ve askeri merasimle kar§Ilana · 
cakbr. 

Numan Menemencioglunun Beyrut 
tan dogruca mem1ekete avdeti muhte -
meldir. 

Bel~ika kabinesi kuruldu 
Briiksel 8 (Hususi) - M. Spaak yeni 

kabineyi kurmaga karar vermistir. Ye
ni kabinede 6 sosyalist, 6 katolik ve 3 
liberal vardrr. Eski Hariciye N azm •M. 
Paul Hymans Hariciye N ezaretini der
uhde etmi§tir. Van Zeeland kabinesin
de Maliye N azm olan M. de Mann yeni 
kabinede de Maliye Nezaretini deruh -
de etmi§tir. 

Erzurumda §iddetli zelzele 
Erzurum 8 (A.A.) - Saat 15 te 

§arktan garba §iddetli ve bir dakika su 
ren zelzele olmu§tur. Hasar yoktur. 

Mecliste hararetli bir celse .. 
Ba§vekilin program1 
takdirlerle kar§dandi 

Muhtelif hatibler heyecanh nutuklar soylediler, 
Halil (izmir) «Onun feyyaz bir ilham kaynag1 
vard1r: Biiyiik ~efin muhabbet ve tevecciihii>> dedi 

[Ba§taratt 1 fnei sahtJede1 

bir i~tir. Eseri talihtir diyorum, c;unku bu
tiin mii§kiilleri bertaraf edilmi§, sukun 
ve emniyet i~inde terakki yoluna girmi§ 
bir memleketin i§inin ba§ma geliyor. 

T ehlikelidir, diyorum. Ciinkii, millet, 
ismet lnoniiniin 12 senelik Ba§vekillik 
tarihinde yekdigerini muteak1b buyiik mu
vaffakiyetler ve ba§anlarla miibe~~er ol
maga ah§mi§ bulunuyor. Yeni Ba§vekil, 
hie; olmazsa, icraatmda ayni hizada de • 
vam edecek ba§anlar gostermek mecbu
riyetindedir. Celal Bayar muvaffak ola
bilecek mi? 

Ali KI11~ (Gazi Anteb): «- Muhak
kak.» 

Halil Mente§ (devamla): 
«- Bence evet ... Cunkii o, §ahsiyeti

ni §imdiye kadar iktidar mevkilerinin ve 
bu muvaffakiyetlerinin gururu i~inde bul
mami§hr. Evvelce bir vesile ile arzetti&im 
gibi o i§ ba§mda miismir neticeler alan 
bir arkada§hr. 0, derhal etrafma bir ih
tisas ~ebekesi kurar, i§lerini ona gore ya· 
par. Ad1m atmak i~in dii§iinur, muhake
me eder, tetkik eder. Ondan dolayidir ki, 
Celal Bayar, h Bankasmdan aYl'lhrken 
memlekete teknik ve modem i§ goren bii
yiik bir kredi miiessesesi hediye etmi§tir. 
Onun ba§mda faa! ve feyyaz bir ilham 
kaynag1 vardtr. 0 da Buyiik ~ef Atatiir· 
kun muhabbet ve tevecciihudur. Atatiirk, 
mii§kiilleri yenen, mec;hulleri aydmlatan 
miistesna ve feyyaz bir l§tk ve kudrettir. 
Onun ic;in emniyet ve kuvvetle soyliyebi
lirim ki, Celal Bayar, bir gun Ba§veka
letten aynhrken biiyuk ba§anlarla ve bii
yuk tarihi zenginle§tirmi§ olarak aynla
cakhr. 

Ben bir vatanda~ olarak, bir meb'us 
olarak Celal Bayardan §Unu bekliyo • 
rum: 5 • 6 sene sonra memleketin ana 
yollanm, ana §imendiferlerini ikmal et
mesini, biiyiik limanlar kunnastm, biiyiik 
sulan tanzim edip etrafa nimet yaymasi· 
m, ~e~idli ve zengin olan madenlerimizin 
azami r.and1man vermesini temin edecek 
~ekilde cihazlandirmasmi bekliyorum. 
Bunlar, Turk hiikumeti i~in o kadar 
mi.i§kiil bir i§ degildir.» 

Halil Mente§, bunun nas1l yaptlabile • 
cegi hakkmda evvelce bir vesile ile 
soyledigi miitaleayt tekrarlad1. F akat 
bunun baz1 gazetelerce layikile kavran • 
m1yarak guya devlete 300-400 milyon 
lirahk bir istikraz teklifinde bulundugu 
kaydedildigini, fakr.t boyle bir teklif yap· 
madigmi, devletin itibanm kullanmak su
retile esasen birkac; senedenberi bu siste· 
mi takib etmekte oldugunu, beynelmilel 
itibanmiZin da buna musaid oldugu ci • 
h.etle hatta 5 milyon lirahk bir i§in bu 
ststemle 5-6 senede tahakkuk ettirilebile· 
cegini, ge~en sene 20 milyon fazla veren 
varidahmiZin bu y1l 250 milyonu hula -
cagm1 izah etmi§tir. 

Halil Mente§, evvelce defaatle temas 
ettigi zirai sendikalar meselesinin ehem • 
miyetini de kaydettikten sonra Ba§vek:J 
Celal Bayara muvaffakiyetler diledi. 

Hakkr Kzlz~ kiirsiide 
Bundan sonra Hakk1 Kthc soz aldt. 

Ezciimle dedi ki: 

- Kimin oldugunu hatulamadJgim bir 
vecize ilsam hakkmda §oyle diyor: 

«Muh!':mmed di.i§iindii, Ebubekir 
soyledi, Orner yaph.» F akat bizim istik· 
Jal ve hiirriyetimizi yaratmJ§ olan Ata -
turk ise dii§iindu, soyledi, yaph ve yap • 
hrdi.» 

Hakk1 KIIIc, sab1k Ba§vekil lnoniini.in 
hizmetlerinden bahsettikten sonra Celal 
Bayann mezayasm1 anlatarak yeni kabi· 

nenin muvaffak olacagmda §iiphesi bu • 
JunmadigiDI soyJedi. 

Ber~ Tiirkerin sozleri 
Ba§bakanhk tebeddiilii miinasebetile 

soz soyliyecegini beyan eden Afyon 
meb'us? Ben; Tiirker de kiirsiiye geldi. 
lsmet Inonunii milli bir kahraman olarak 
tavsif ettikten sonra dedi ki: 

«- Ben lsmet lnonunii alelade Ba§· 
vekil s1rasma koymuyorum. Baz1 memle
ketlerde vatana harikulade hizmetler ifa 
etmi§ devletler ricaline nakdi miikafat 
yahud maddi ve manevi miikafatlan te· 
min edici riitbeler verilir. Tiirkiye Cum • 
huriyetinde riitbe ve ni§an yoktur. Fakat 
fevkalade ahvalde nakdi bir miikafatm 
tevcihi ic;in hic;bir mani yoktur .» 

Berc; Ti.irker, bundan sonra Celal Ba· 
yarm, Ulu Sefin ve Tiirk milletinin iti • 
mad ve sempatisini kazanmi§ bir hukii • 
met adam1 oldugunu kaydetti. Atatiirkiin 
direktifleri altmdaki hiikiimet program!• 
nm serian tatbikma ba§lanmasl temenni • 
sile sozlerine nihayet verdi. 

F a:zrl Ahmed diyor ki 
Bundan sonra F az1l Ahmed Aykac; 

soz alarak, hiikiimet program! dolayisile 
miitalealanm anlath. Ayn ayn alki§la • 
nan hatiblerden sonra ruznameye gec;i • 
lerek mevcud kanun layihalan iizerinde 
konu§uldu. 

Hiikumete 358 reyle ve ittilakla 
itimad beyan edildi 

Hiikiimetin itimad talebi tayini esami 
suretile reye konuldu. T asnifin sonunda 
mevcud 358 azanm ittifakla Celal Ba· 
yara itimad ettikleri goriildii. 

Ba,vekil tekrar kiirsiide 
Ba§vekil Celal Bayar, uzun ve §iddet

li alki§lar arasmda kiirsiiye geldi. 

Hi.ikumet program1 hakkmda soz soy
liyen arkada§lara te§ekkiir ettikten sonra 
millet vekillerinin itimadma kar~1 duydu
gu hissi, minnetle ifade etti ve minnet bor· 
cunu odemek i~in memieket ve millet yo
lunda ~h§mak ve millet vekillerinin ide
aline, memleketi yiikseltmege soz verdi
gini soyledi. 

Ba§vekilin bu beyanah da §iddetli al • 
ki§larla kar§IlandJ. lc;timaa ~a.r§amba 
giinii toplamlmak iizere nihayet verildi. 

Kont Ciano 

Son pakbn Moskovaya 
miiteveccih olmad1gmt 

soyledi 
Londra 8 (Hususi) - italya Hariciye 

Nazm Kont Ciano bugiin Romadaki 
Sovyet elr;isi M. Stein'i Hariciye Neza
retine davet ederek, italyanm komii • 
nizm aleyhindeki Japon • Alman misa
kma iltihakmm sebeblerini anlatm1~ -
hr. Kont Ciano, mevzuu bahis misaktn 
Moskova hukfunetine degil, uc;iincu en
ternasyonale muteveccih oldugunu soy
lemi§tir. 

Sovyet elt;isi, Sovyetlerin, italyamn 
komunizm aleyhindeki pakta iltihakm1 
gayridostane bir hareket telakki ettik
lerini bildirmi§tir. 

Pakt askeri mahiyette aeiil 
Roma 8 (Hususi) - Giornale d'!talia 

gazetesi komunizm a1eyhindeki paktm 
askeri ittifak mahiyetinde olmad1gm1 
kaydederek, A1manya, italya ve Japon
yanm askeriden gayrisahalarda miite -
kabilen te~iki mesai edeceklerini yaz
maktadir. 

istanbul belediyesinden 
1 - F enni muayeneleri neticesinde hi~bir sure tie kul. 

lamlmag&. elveri§li olmadtgt ve §ehrin hayah ve 
s1hhati bak1mmdan daimi bir tehlike te§kil ettigi 
anla§dan K~rk~e§me sularmm arbk tamamile 
kesilerek §ehre sokulmamasma karar verilmi§tir. 
Halkm sagh~m korumak i~in Vilayet Htfztssth
ha Meclisince ittihazma mecburiyet hast! olan ve 
Yiiksek Sthhat Vekaletince tasvib buyurulan bu 
karar 15/12/937 giinii K1rk~e§me sulart §ehir 
di§mdan tamamile ve kat'iyyen kesilmek suretile 
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tatbik olunacak ve bundan sonra Kuk~e§me su
larmm Istanbul §ehrine akmasma imkan kalmt· 
yacaktJr. 
Keyfiyet alakadarlarca malum olmak iizere ilan 
olunur. 
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HEM NALINA 
MIHI 

Y eni kabinenin progr 
('6 a§vekil Celal Bayar, dun 
(,g) yiik Millet Meclisinde yeni 

binenin beyannamesini 
Beyanname, Biiyiik ~efin, 
ac;Ih§ nutkundaki direktiflerinden ilh 
alarak yap1hru~ bir programd1r. Y 
biitun faaliyet saha ve ~ubelerindeki 
yiik kuc;iik biitiin i§lere temas eden 
bir program. Kabinenin programmda 
ziyade gozumiize c;arpan aynmac; 
ka) ~ok tafsilath olmasidir. 
BaFekil, programmda, miistakbel 
yetinin yalmz ana hatlanm c;izmekle 
fa etmemi§, yeniden yapacag1 
inonii kabinesinden devren 
devam edecegi i§leri hirer hirer 
Bu program, gerek bizim, gerek 
memleketlerin kabine 
bu tafsilat ve teferruat bollugile 
maktadu. 

Celal Bayar, milli c;a1J§ma sah 
hi~bir i§i ihmal etmemi~. 
hepsine ayr1 ayr1 yer vermi~tir. 

Bu program, Celal Bayar 
Kamutaya arzettigi ilk program 
ic;in, bu kadar §Umullii ve tafsilath 
sm1 tabii gormek laz1m gelir. Y eni Ba 
vekilimiz yapmak istedigi biitiin i~leri 
rer hirer saymak ve SJTalamak 
taahhudlerini c;ogaltmJ~, butiin sayd1k 
nm yapmak it,:in azami gayret ve 
sarfedecegini, millet mi.ivacehesinde, 
ahhiid etmi§tir. Boylece, tam '"'""uv•·l«~ 
bir devlet adamma yara~an bir hare.ketltd 
bulunmu§tur. Bu hareket, Ba§vekilin 
yarm, 

«- Programm1zda vadettiginiz 
de neden ~u i~i yapmadm1z ?» 

Suali kar~Ismda kalmag1 
kabul ettigini gostermektedir. Bu itibarla. 
Celal Bayarm beyannamesinde her Ve• 
kaletin en kiic;iik i§lerine kadar inmi§ ol· 
masm1, memleket hesabma, memnuniyet ... 
le kar~1lamamak kabil degildir. Esasen. 
devlet i~lerinde, baz1 kiic;iik goriinen te· 
fermat oyle miihim bir yekun tutar ki 
onlarm ba~anlmasJ dahi, bir kabine ic;in, 
biiyiik i~ler ayarmda bir muvaffakiyet 
te§kil edebilir. Kald1 ki yeni Ba§vekil. 
bize biiyi.ik i~ler yapacagm1 da vadebnek• 
tedir. 

Celal Bayar, Biiyiik Sefin emniyet ve 
hak i§lerinde kolayhk, c;abukluk, ac;1khk 
ve keskinlik esas olmahd1r, direktifini 
adliye i~lerimizde harfiyen tatbik edile
cek bir rehber telakki etmi~tir. 

BaFekil, bir taraftan endiistrile~meye 
buyiik ehemmiyet verirken diger taraftan 
«memleketin kudret ve refahm1 artumak 
ziraatte kalkmmaga bagh oldugun~ 
soylemekle memleket iktJsadiyatmm ru• 
huna niifuz etmi§ oldugunu gostermekte
dir. 

«Ziraat, iktrsad, nafra ve hatta maliye 
i§lerinin birbirinin kuvvetini artrracak §e• 
kilde merkezl bir i§ birligine tcibi tutulma• 
sr rasyonel ~alr§manrn tabil icabtdtr. 

Kemalist rejim, miilkiyet, ferdl me• 
sai ve ~alr§ma kr.11metini ekonomik poli· 
tikasrnrn esast olarak almaktadrr. F akat 
Kemalist rejim, milli menfaate uymryan. 
devamlt bir §ahsi menfaati kabul elme"' 
mektedir ve etmiyecektir. 

Ekonomi siyaset bakrmindan Kemalisf 
rejimin karakteri yaprct ve yaptzrtct ol· 
masrdtr.» 

Ba~vekil, Atati.irkiin Clenizcilik hak· 
kmdaki direktifini de kat'i bir emir telak· 
ki etmi§tir. lstanbulda bir T ersane yap!· 
lacak ve bu T ersanede. 5000 ve I 000 
tonluk dort gemiyi ayni zamanda yapabi
lecek tezgahlar kurulacaktir. 1500 ame
le ~ah~hracak olan T ersanemiz, ilk mer· 
halede gemilerin teknelerini, ikinci mer
halede de makine aksamim yapabilecek· 
tir. Deniz Bank gibi, T ersane de, Celal 
Bayar kabinesinin ba§armagi vadettigi 
biiyiik i§lerden biridir. 

Hayat ucuzlugu da, memleketin kal· 
kmma sava~mda zaferin en miihim amil
lerinden biri olacagi i~in kabinenin taah· 
hiid ettigi bi.iyiik i§lerdendir. Nihayet, 
Ba§vekil, her~eye takdimen memleketin 
emniyet ve kiiltiir i§leri uzerinde durmu~. 
«emniyetsiz ve ki.ilti.irsiiz hic;bir §ey ya 
p1lmaz» demi§tir. Burada emniyet sozu· 
nii dahili ve harici emniyet diye almak
ta hata yoktur . 

Emniyet ve kiiltiir sozlerinde bi.itiin 
bir program, Cumhuriyet rejiminin pro· 
gramt miindemicdir. Ba~vekil bu sozle
rile, yurdun emniyeti ic;in ordumuzu kes• 
kin bir silah halinde, her an, ham bulun• 
duracag1z; mille tin irfan seviyesini yiik
seltmek i~in de ki.iltiir i~lerine en buyiik 
ehemmiyeti verecegiz; demek istedigine 
~iiphe yoktur. 

Celal Bayarm program!, yurdumuzu 
ve milletimizi, Atatiirkiin soyledikleri gi
bi, en miireffah ve en medeni memleket 
ve milletler seviyesine c;Ikaracak bir pro
gramdir. Ba~vekil ve arkada~lannm bu 
miikemmel program!, azami muvaffaki
yet ve siiratle tatbik etmelerini candan 
dileriz. 
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~ ~i~~~~ Roman 
~:================== Paul Troyes'ten 

Mme. Charles duldu. Kendisinden o
tuz ya§ biiyiik bir memurla evlenmi§; fa
kat bir miiddet sonra adam hastalanmt§, 
kansm1 gencliginin en tath hulyalarile 
ba§ba§a birakmt§h. Bu k1sa siiren bagh· 
lzktan kalan yegane §ey, giinden giine 
b~yiimekte olan bir yavruruktu. 

M. Charles'in oliimii, Mme. Char
les'in hayatmda miihim degi§ikliklere se
bebiyet vermi§ti. Zenginlere ekseriya ya
nyan dul hayat, fakirlere kar§l pek aman

stzdir. Gene kadm gene eski daktilo 
meslegine ba§lami§, ve yirmi sene, par • 
maklanndaki lamiseyi, kaza sigortast i§
leri yapan bir §irketin istatistiklerini yaz • 

makla hareami§tl. Neden sonra, hayahm 
ytprathktan, fakat yeti§kin klZim evlen • 
dirdikten soma, Mme. Charles gozlerini 
makineden kaldtrmt§, biriktirdigi paray1 

saymt§, ve gencliginin biitiin baharlanm 
bogucu havasile soldurmu§ olan yaz1ha· 
neyi gonliiniin nzasile terketmi§ti. 

1Ik giinlerde, kendisini stkan bu serbes
ti i~inde ne yapacagmt §a~Irdt . Maama • 
fib, yeni hayahm tanzim etmekte gecik • 
medi. Olgun bir meyva kadar i§tihayi 

celbeden giizelligini siislemek i~in ken • 
dine laztm tuvalet e§yasmt aldt. Sonra da, 
en ~ok sevdigi eglencesine, sinemaya ken· 

dini verdi. Boylece, mahalledeki sine • 
rna salonunun en ~ok goze goriinen bir 
miidavimi oldu. 

Bir ak§am, c;ok ho§una giden bir filmi 
seyrettikten sonra, eve doniiyordu, ayag1 

siir~tii, ve boyluboyunca yere uzandt. 0-
radan gec;mekte olan adamm biri derhal 
attldt, ve iri kadmeagtzt yerden kaldudt. 

Ortaya§h, halinden diiriist oldugu anla • 
§tlan bu kibar adam kar§Ismda Mme. 

Bu a§kta opii§melerin yeri azdt: Giil-
meleri ve aglamalan ~ok, bazt mlann 
tevdii ve caddelerde sonu gelmiyen do • 
la§malar halinde bir nevi a§k manzume
si. Her ya§m kendme gore bazt zevkleri 
vardtr. 

Adamm adt Dupont'tu. Emlak sahi • 
biydi. 1stikbal Mme. Charles' e c;ok §eyler 
vadediyordu. Nihayet, izdivaca karar 
verildi. Merasim ic;in de ilkbahann en 
renkli giinleri intihab edildi. Her§ey ha
ZJ!Ianmt§h: Yeni evliler, Dupont'un St. 
Claud'daki villasmda oturacaklardt. Ev
lenmeden evvel, Dupont, Pariste, daha 
pratik oldugu ic;in, otelde otururdu. Ma· 
amafih, Mme. Charles mobilyastz villa· 
y1 kendi mobilyasile do§iyecekti. E§ya, 
izdivac arifesinden bir gun evvel nakle • 
dilmi§, Mme. Charles de dulluk hayatt· 
nm son iki gecesini gec;irmek iizere otelde 
bir oda kiralamt§h. 

Nihayet, bu kadar sabtrStzhkla bekle • 
nen gun geldi. Merasim gayet sade ola • 
cakh ve eglenceye Mme. Charles'm kt • 
zmdan ve giiveyisinden iba§ka, §irkete 

ilk girdigi zamanlar Mme.a biiyiik bir 
hizmette bulunmu§ olan bir kadmla, 
Dupont'un bir iki defa beraberinde kah
veye getirdigi yegeni i§tirak edecekti. 
Goriinii§e gore, merasim bir aile toplan· 

hsmdan ibaret kalacakh. Y ahud da boy
le olacagt tasavvur edilmi§ti. Maamafih, 
hie; beklenmedik bir hadise oldu. 

Emektar bir 
kaptantmiZ oldii 

Eski ve emek -
tar kaptanlarrmtz -
dan Sart Etem kap
tan vefat etmi§, ce
nazesi diin kaldt -
rtlmt§hr. San Etem ' 
kaptan, Ti.irk kap
tanlarmm en emek
tar ve liyakatlile -
rinden biri idi. Bir
<;ok gemilerde mu
vaffakiyetle <;alt§ -
mt~, iyi bir nam Merhum Sart 
btrakmt§ttr. Ke • Etem kaptan 
derli ailesine ve Tiirk denizcilerine ta • 
ziyetlerirnizi sunanz. -·------Florans baletleri 

Biikre~te bulunan trupun miidiresi 

ve birinci dansozii Bayan SARTORiO-

nun anslZln rniiptela oldugu grip hase

bile bugiin istanbula gelerniyecekler • 

dir. Binaenaleyh bu ak~am ve yarm 

ak~am i~in ilan edilen temsiller rnuah

har bir tarihe talik edilmi~tir. 

Biletlerini tedarik edip de parasm1 

geri almak istiyenlerin Frans1z tiyat • 

rosu gi.§elerine miiracaatleri rica olu -

nur. 

Askerlige haz1rhk 
dersleri 

Binba§l 

Nazlm va,lnOk 
Genel Kurmay (Erkam Harbiyei U • 

mumiye) tarafmdan biitiin ktz ve erkek 
orta okullarla liselere ve husus1 mek • 
teblere kabul edilen ve Kiiltiir Bakan
hgmca fiatlarl tesbit ve tamim olunan 
binb~1 Bay Nanmm Askerli~e HaZU'
hk derslerinin I inci kitabt ~Ikml§tir. 
II ncisi de per§embe giinii <;tkacagmdan 
Hilmi Kitabevine mi.iracaat edilmesi 

Zarah Leander 
Tenerif adasma giden 
heyetle birlikte dondii 
Altt hafta ev -

vel, Ufa §irketinin 
bin;ok artistlerile 
teknisiyenleri «La 
Habanara» filminin 
dt~ sahnelerini <;e • 
virmek iizere T ene
rif adasma gitmi§ler
di. hlerini bitire • 
rek Berline donen 
heyet istasyonda bir 
~ok meslekta§lan ve 
merakltlar tarafm • Zarah Leander 

dan hararetle kar§tlannu§br. Kordelada 
ba§kadm roliinii oymyan 1sve~li artist 
Zarah Leander §Un!an soylemi§tir: 

- T enerif adasmdaki yerlilerle ~ali§· 
mak dogrusu biiyiik bir zevkti. Y almz 
miithi§ hath iistiiva harareti hepimizi 
mahv ve harab etti. Onun i~in kendimi 

sade filimde oynuyor. degil, hakiki bir 
hayat ya§tyor zannettim. Eserin mevzu
unu zannederim hattrhyacaksmtz.. Ben 

«La Habanara» da ttpkt hakiki §ahsiye· 
tim gibi hath iistiiva adalanndan birinde 
seyahat eden §imalli bir kadmt temsil et· 

mekteyim. Oramn e§rafmdan zengin bir 
adamla evleniyorum. Bir miiddet iyi ge· 
<;iniyoruz. Sonra adadaki s~ga ve yek· 

nasak hayata tahammiil edemiyorum, 
memleketime donmek istiyorum. Koea -
rna bu aynltk gii<; gelmekle beraber, be

ni orada zorla tutamtyacagml anladtgt i
c;in o biiyiik fedakarltga katlanrnak mee
buriyetinde ka!tyor .. Bu vaziyet yukan

da soyledigim gibi sade filimdeki roliim 
itibarile degil, filen de kendini gosterdi. 

«La Habanara>> filminin Neubabels· 
berg stiidyolarmda yaptlmakta olan 1c; 

Daniele Parola 
«Adalar ~rktsm filmin

de yeniden muvaffa
kiyet gosterdi 

San§m Fran 
s1z arhsh Dani 
ele Parola'yt epey 
zaman var ki beyaz 
perdede gormiiyor -
duk. Rejisor Leon 
Mathot onu «Ada -
lar Sarktst» filmin • 
de ba§kadm rolii • 
ne ~tkarmakla onun 
takdirkarlanm mem
nun etmi§ oluyor. 1<; 
sahneleri Epiney Daniele Parola 

stiidyolarmda c;evrilmekte olan bu filim 
hakkmda Daniele Parola §Unlarl soyle
mi§tir: 

- Ben bu eserde lskoc;yali zengin bir 
adamm, Lord Stanton'un kiZI roliinii oy
nuyorum. Miistakbel kocamm bana pek 
sempatik gelmedigini goriinee Polenezya 
adalannm birinde rasgeldigim gene tay
yareci ile bir yuva kurmay1 dii§uniiyo
rum. Gene tayyareciyi Jean Murat tem
sil ediyor. Y almz teessiif edilecek nokta 
Polenezya adalarma gidemeyi§imizdir. 
Rejisor Leon Mathot eenub sahillerinde 
Saint • T ropez civannda o adalan andt
ran bir yer buldu. Birkac; palmiye ile siis
ledi. f§te size miikemmel bir hath iistii
va adast. Simdi Epiney' de filmin i~ sah
nelerini bitirmekle me§gul oluyoruz. Bii
yi.ik san' atkar Arletty de biiyiik bir sine· 
rna ytldlZlnt temsil ediyor. 

( R.1 ~ l..r~::tmki nroqram ) 
ISTANBUL: 
12 30 plii.kla Tiirk muslklsl - 12,50 hava• 

dis : 13,05 muhtellf pl~k ne§riyatl - 14,0~ 
SON - 18 30 pHikla dans musikl.sl - 19.0 
<,Jocuklara 'masal: Nezihe Nine tarafmdall : 
19,30 konferans: aeyo~lu Halkevl narnma0 Devletc;llik: Apmed Hamdl Ba~ar - 20 ,0 
klastik Tiirk muslklsl: Nurl HalU ve arka· 
da§lan tarafmdan - 20,30 Orner RJ.Za tara· 
fmdan arabca soylev - 20 ,45 Vedia R1za ve 
arkadaf}lan tarafmdan Tiirk muslkisl ve 
halk §ark!lan, (Saat ayan) • 21,15 ORKES· 
TRA - 22 15 Ajans ve Borsa haberlerl ve 
ertesl giin'un program! - 22 ,30 plakla solo• 
lar, opera ve operet parc;alan - 23 ,00 SO~· 

ViYANA: 
18,35 Wagner ve profesor Marx'm §arkli 

Ian (Viyanada bulunan Tiirk rnugannlyes, 
Vahdet Nurl tarafmdan) - 19,05 kart§tk 
yaym - 20 45 KONSER - 21,45 roportaj • 
22,50 kari§tk yaym - 23,25 ORKESTRA 
KONSF,!Ri. 

BERLIN· 
18,05 ooA MUsi:K.isi - 19,05 ~N 

MUSi:K.ist - 20,05 haberler - 20 ,15 MUSI • 
KiLi ULUSAL YAYIN - 22,05 propagand~ 
yaymt - 22,25 SENFONiK MUSiKi - 23,0 
haberler - 23,20 BUYiJK KONSER • 1,05 
GECE KONSERi. 

PE$TE: 
18,35 gramofon, roportaj • 20,05 ORKES• 

TRA KONSERi - 20,55 haberler ve saire • 
23 Qi:NGENE ORKESTRASI • 23,45 OPE· 
RA ORKESTRASI - 1,10 son haberler. 

VAIU;lOVA: 
19 25 OPERA PARQALARI • 19,30 gramo· 

fon,' halk §arkllan ve saire - 20,35 §A~ 
KONSERi - 20,55 haberler - 21,05 DANS 
MUSiKiSi • 21,50 havadl.s - 22,05 SENF~· 
NIK KONSER - 23,05 KEMAN KONSERI .. 
23,40 gramofon, haberler ve saire. 

BELGRAD: 
18,35 KONSER, MUHTELiF §ARKILAR• 

20,05 gramofon, ulusal yaym, haberler. • 
21,05 halk ~ark1lan - 21,35 SENFONi:Jt 
KONSER - 23,05 haberler. 

LONDRA: 
20,05 KORO KONSERi - 20,30 E<:rLENCll'· 

Lf KONSER - 21,05 haberler ve salre - 21,35 
PIYANO - 2150 FILARMONIK KONSER • 
24 05 kar1~1k yaym - 24,45 DANS ORKES .. 
TRASI - 1,35 haberler VI! o;a!re - 1,45 gra • 
mofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
18 35 QOUCUK KOROSU - 19,Q5 ORKES• 

TRA KONSERi - 19,50 konu~malar - 20,35 
§ARKILAR - 20,50 PIYANO .• 21,05 habet' 
ler, e~lence - 22 ,35 SENFONIK KONSER ' 
24,35 haberler, hava, gramofon. 

ROMA: 

Charles ~a§Irdt ve garib bir heyecan duy
du, kekeliyerek te~ekkiir etti. Konu§ma· 
ga, Mme. Charles'in kalbinde zaman za
man ok§anmaktan zevk duyulan habra • 
lar btrakacak bir konu§maga ba§ladtlar, 
sonra da civardaki bir kahveye oturdular. 
Diinyamn kotiiliiklerinden biri de badise· 
lerin ba§ladtgl yerde bitmemesidir. Biraz 
sonra, kibar adam Mme. Charles' den 

Sirketteki memur kadmla giiveyinin 
ugursuz bakt§lan altmda, ni§anh adam 
iki saat kadar beklendi. Mme. Charles 
talihinin dondiigiinii hissetmi§ti. Herkes 
beklemekten yorulunca, Dupont'un ote • 
line gitmege karar verildi. Otelden Du • 
pont'un hesabtm kestigi ogrenildi. Mera • 
simde ham bulunanlar St. Claud' daki 
villaya ko§tular. Burada i§ daha fazla 
~atalla§h. Villamn perdeleri kaldmlmt§, 
kaptsmm i.istiine: «Kirahk villa, Grande 
Rue'de, No. 5 e miiracaab> levhast astl
rnt§h. Grande Rue'ye gidildi, burada 
villamn sahibi oturuyordu, ve bu villa 
Durant isminde biri tarafmdan mevsim 

ic;in kendisine kiralanrnt§tl, muarnele bir 

tavsiye olunur. sahneleri de yakmda biteeektir. 

* Lionel Barrymore, Londrada Ro
bert T aylor'la birlikte «Oxford Univer
sitesinde Bir Amerikah Gene>> filmini 
c;evirmektedir. l.,.ionel bugiin tam altmt§ 
ya§mdadir ve ekseriya ihtiyar rollerine 
c;tkmaktadtr. 1Ik defa 1910 senesinde 
Mary Pickford ile birlikte sinemaya inti
sab etmi~ ve 27 senedir beyaz perdede 
goriinmekten geri kalmamt§hr. 

18 20 KARI§IK MUSi:K..t • 18,55 kart~Ik 
yay1~ - 22,05 ASKER! ~~ • 23,20 pl .. 
yes - 23,50 DANS MUSIKISI. C ) * Greta Garbo'nun filimlerinden her· 

Yeni Eserler hangi birisinin sahnesi studyoda <;evrilir-
-------------~1 ken oraya yabanct kimsenin kabul edil
Ha~iyeli ceza muhakemeleri usu ii 

Tiirk sopranosu 
Vahdet Nuri 

miisaade istedi ve elini optU, kadmt kan· gi.in evvel yaptlmt§ ve mobilyast satm a· 
§tk hislere siiriikledi. lmmt§h. kanunu ve tatbikab mesine kat'iyyen muvafakat gosterrnez. 

Fa kat son defa «La Dame aux Came
lias» filminin bir sahnesinde oynadtgl es
nada en samimi arkad~1 Joan Crawford 
ve kendisini gormek i~in ta lsve~ten kal-

* Franstz resijorii Jaques Feyder'in 
~evinnekte oldugu «Seyahat Eden ln -
sanlar» filminde vah~i hayvan miirebbisi 
roli.inii oyn1yan Francaise Rosay; asian· 
lar, kaplanlarla beraber c;evirecegi sah -
nelerdeki hayvan seslerinin duble edil.me· 
sine raz1 olmami§, o sahneyi kafese gire
rek hayvanlann arasmda yapmtshr. 

d d Akl b istanbul Cumhurlyet Miiddeiumumlli~l 
Ertesi ak§am, Mme. Charles, bu hie; Mme. Charles oteline on ii. 1 a· muavlnlerlnden Yusuf Cemal K1iseoglu ta-

beklemedigi sergiize§ti biitiin teferruatile ~tnda degildi. Giiveyisi ona actyarak ba· ratmdan haz1rlanan (Ha§lyell Ceza Mu -
hat!fladt. Bilhassa, elinin opi.ilii§lini.i ve ktyor ve: hakemeleri Usulii Kanunu ve Tatbikatt) 

d d • • d adll eser basttnlm~trr. 
duydugu hazzt bir tiirlii unutam1yordu. - Desenize, diyor u, i§tmz en hr· Esere, kanunun e.sbabx muclbe layiha vc 
Mme. Charles kendi kadmhk alemini ~ok nagmtzdan artmLgmtz bu paramn sevin· mazbatalart, en .son tadllatne biri1kte ka
iyi tamrdJ: <;iinkii, onu romanlardaki cini ya§amaga bile imkan bulamadmJz? nunun metnl, her maddeye aid Temylz 

mahkemeslnln yerle~mi§ eski ve yen! l~;tl
hassasiyetle rnukayese etmi§ti. Derhal, Dul kadm biiyiik bir tshrabla «evet!» had ve kararlar1, Adliye VekUetinin miihim 
anladt ki kibar ve centilmen bir adamm dedi, ve giiveyi kap1y1 ~arparak odadan mutalea ve tamimieri, ceza usuliine aid 

hususi hiikiimlert ihtlva eden 305 say1l! 
hassasiyetile kar§J kar§tyadtr. c;Jktl. me~hud .suc;lar kanunlle esbabt mucibe lll-

Kibar adamt tekrar gordii, o da ken- Kendisine bu kadar pahahya mal olan yiha ve mazbatas1 ve tallmatnamesl, 
disi gibi sinema miidavimi idi, belki de gelinilk elbisesi ic;inde, Mme. Charles, Tuncell vilil.yetlnln idaresl hakkmdakl ka

nun almm~. tatblkatta faydall olacak bazt 
bu kadar muvaffakiyetli el opii§i.i sine • §imdi, kmlmt§ bir kukla hareketsizligile, yazilar maddelere not edllml§ ve tatbikat1 
malarda ogrermti§ti. T esadiifiin ba§lat • odasmm penceresinden Parisin kirli se • kolayla~ttracak genel ve altabetik !lhrl.st -

I ler de kltaba e klenml~tir. 
ttg1 bu alakamn kuvvetlenmesi i~in ii~ se- masm1 seyre da mt§tl. Kltabm clldll.sl posta iiereti harte olmak 
ans kiifi geldi. lkisinin de kalbini iirkek <;eviren: iizere 125 ve cilds1z1 100 k~a sat!lmakta-

bir a~km Jstlrablan sarmt§h. ~$~er~' ~ii~H~u;l;ii;st~· ••dilrrii.•·~-----~~~~~ .. 
~------------................. . I Son senelerin en gene - En giizel • En sevimli yiidiZt DICK P 0 WELL 

I 1 ve ilahi M A D E L E i N E C A R 0 L L 
J tarafmdan l!ahane bir surette yaratuan 

A~IKLAR YOLU 
Frans1zca sozlii 

NEFiS, A~K, MUSiKi, DANS ve GENCLiK filmi 

Y arm ak,am M E L E K sinemastnda 

.--ATATORK EVLADI HAZIRLAN! 
Bedbahtlar~n sozU yaland~r. Bu eser Cumhuriyetimiz sinemac•hg•n•n ink•Uibldar. 

GUNE$E D.OGRU 
ve Lorel - Hardi'nin 

Y A R I N 

reklam 
• 

• istemez eser1 

ALEMDAR ve HiLAL de 
iKiZLER 

Tiirk~e 

Yarm Aksam 

S 0 M E R · sinemasmda 
ve Sinema Galast .Mevsimin En Biiyuk Musiki 

HARRY BAUR 
ABEL GANCE'm 

V E N H 
.. d . d' v. muazzam filim. 

insan dehasmm vucu a getrr tgt_ e~ . iki ilahmm zaferine. 
eseri nam zengin ve muhte~em ftlmtdir. Mus 

B E T 0 
hayatt ve 

Bu muhte!?em filim miinasebetile, iistadm en giizel ~aheserleri. PARiS KONSERVATUARI ORKESTRASI 

tnrahndan ~ahnmaktadir. 

9 UNCU SENFONi, MEHTAB 
CENAZE 

SONATI, 
MARS1, SEF ALET 

' 
vesaire ..• v. s ...• 

Yarm aksam i~in yerlerinizi evvelden ald Irmtz. Fiatlarda zam yoktur. 

klp gelmi~ olan bir vatanda§ile miistesna 
olarak goriismii$tiir. 

Yarm matinelerden itibaren 

M i L L j Sinemada 
iki biiyiik sinema y!ldtzl 

GRETA GARBO ve ROBERT TAYLOR'un 
En son ve en giizel filmi _ 

LA DAM 0 KAMEL Y A 
Seven ve sevilenlerin filmi 

AYRICA: 

KADIN ve ~EYT AN Viktor-Maglaglen 
tarafmdan ba~tanbalja heyecan filmi 

YARIN matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
sinemasmda 

Metro Goldwyn-Mayer miiessese
sinin biiyuk heyecan. filmi 

1-GANGSTERLER 
KARSI KARSIYA 

Ba~ rollerde: 

JOSEPH 

CALLEiA 

ve 

Franchot 

Tone 

Miithi~ iki rakib <;etenin §imdiye 
kadar goriilmemi~ miicadelesi, 
New-York polisini.J senelerce me~
gul eden esrarengiz filim. 

PESTE 
' 

ye 12 GlJNLUK SEYAHAT 

Hareket 27 birincikanun 

120 lira 
1Iave olarak 

ViYANA'da 
Sporlart 

NA TT A Aeentahgt 
istiklal cad. 176. Tel. 44914 

BUGUN 

SAKARYAda 
2 biiyiik filim birden: 
Miihim ve alakah bir miisabaka 

Seanslar: 
2 lh da : lngiltere Tacmm lncileri 
4 1h da : Bir Balo Habrast 
6 lh da : ingiltere Tacmm incileri 
9 da : Bir Balo Hahrast 

Biletler,inizin par~alarm1 
saklaym1Z. 

Viyanada bu • 
lunan TUrk mugan
nisi V ahdet N u
ri Viyana Radyo -
su Direktorliigii ta
rafmdan yukartki 
programda kaydet
tigimiz bu ak§am 
istanbul saatile 18 
buc;ukta §arkt soy • 
Iemege davet edil -
mi~tir. M iistaid sop-
ranomuzun bu mu • Vahdet Nuri 

vaffakiyetini Turk san'ah namma alkW 
lar ve kendisini tebrilt ederiz. Bu muna: 
sebetle ktymetli san' atkanmtzm resminl 
de bastyoruz. 

NORETCiECZANELE~ 
Bu gece ~ehrimizin muhtellf semtlerinde' 

k1 nobetc;l eczaneler ~unlard1r: 
istanbul clheti: 
Eminonii (Mehmed Kaztml, Fatlh vezne' 

cllerde (Universlte), Karagiimrtikte (Mel:J.• 
med Fuadl, Baktrkoyde (Merkezl, AleSI!. ' 
rayda (Ziya Nur!), Fener Balatta (MerkeZ~• 
Beyaztdda (Cemil), Ktir;iikpazarda (Yorgl,' 
Samatyaua (Qolal, Alemdarda (All RIZil ' 
Topkaptda (Nazim). 
Beyo~lu ciheti: • 
§i§li Panga!t1da (Narglleclyan), TaleS!~ 

de (Limonclyan), istlkl~l caddeslnde (Pe~ 
la Suda), Galata Karakoyde (Hii.se~ , 
Hiisnii) , Kastmpa~da CMiieyyed), Ha.sko~, 
de (Aseo), Sanyerde (Nuri), Tarabya, "'r• 
nlk1iy, Emirgan, Rumelihisar, Bebek, I> tJI 
navud'k.oy, Ortakoy eczanelerl. Be~lkta§ 
(Na11J. ) 

Kadtkoy iskele caddesinde (Sot1ryad15 ; 
Yelde~lrmenlnde (U<,Jler), Uskiidarda (5:9 llmlyel, Heybelladada (Halk), BiiyiikadS. 
(Halk) eczanelerl. ~ 

VEFAT 
Torosdag ailesi derin teessiirle se'~; 

gililerinden lastik tiiccan Agop Tot0 

dagm vefattm bildirir. \l 
Cenaze merasimi 9 sonte~rin 937 5~, 

giinii Sll;~ah saat 11 de Beyoglu B~IIde 
pazan Uc; Horan Ermeni kilisesi1l 
icra k1hnacakttr. """ ------------------------ERTUGRUL SAD! TEK 

'T'hrATROSU 
(AKSARA Y) da 

Bu gece 
iTAAT 1LAMI 
Komedi 3 perde 

Yazan: 

Senenin en 
hissi filmi 

A 

BEKARET 
Musahibzade Celj'l 

Gene ktzlarm, seven ka-:: .. 
lann ruhunu tahlil eder. _,. 

Kahkaha .. ar krah, Avrupantn en §en komigi 

M I L T 0 N 
GENC KIZLAR MEKTEBiND£ 

En giizel, en ~en filminde ne~eler veriyor. {]$ 
FRAN(JOfSE ROSAY • PIERRE LARQUEY, ROBERT ARDO 

tlaveten: EKLER JURNAL SON DUNYA HABERLER1 
Bugiin T U R K sinemasmda ~ --



~ 9 fkinclte~rin 1937 CUMHURfn:T 

l_ Terbiye bahisleri ) 

Mm. Montessori'nin ~ok 
~uvaffak bir eseri: ~ocuk 

iktuadi hareketler 

Siyah elmasm 109 
yrtdoniimii 

uncu 

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

bi~e~~Yan:n dart buca~mda ~ocuk ter- rii§emedim. Yalmz talebelerinden bir 
ink l'be ugra§an bir ferd yoktur ki bu terbiyeci muallim bana: cYakmda cf;o
Bu~: Cl . ka~mm ismini tammasm. cuk. adh bir eseri ~1kacak, orada Mon
lnin· ~ .Yrrm1 be§ sene evve1ine kadar tessori metodunun bi.iti.in teferruatm1 
bah llnm~ yavrular it;in kurulan c;ocuk goreceksiniz!. dem~ti. !§te ge~en sene 
Ieri ~~:~.mde terbiyeci Froebel'in fikir- t;Ikan bu k1ymetll kltabm frans1zca niis
seau ~ ::mdi. Froebel tlpkl J. J. Rous • hasmm i.i~iincii tab'mm on bir bininci 

Siyah elmasm memleketimizde ke~finin 
diin yiiz dokuzuncu Yildoniimii idi. Onu 
bulan ve bu bulu§ile memleketine miihim 
bir servet kaynagl veren Uzun Mehmedin 
ruhu muhakkak ki §imdi istirahat duyu -
yor. <;iinkii onun bulu§unu nankorce kar
§Jhyan saltanat devrinden sonra Tiirk 
Cumhuriyeti azami istifadeye ~ah§ml§ ve 
bi.iyiik ka§ifin ismini dile almJ§IJr, Biz de 
bu }'lldoniimiinde, bunun akabinde ge~ -
mi§ olan miihim bir nokta iizerinde du • 

atin ;.1b1 :,a~~ate ~§Iktt. c;ocugu da tabi- niishas1 kar§Imda duruyor. Dikkatle iki racagiz. 
att II' cuz u telakki ediyor, onu tabi - kere hatmetti~im bu eser, iit; klsma ay- Biiyiik Onder Atatiirk bir hafta evvel 

.;: ayrrmak istemiyurdu. nhyor: Kamutay kiirsiisiinden §<iyle demi§ti: 
sern oeb~l, hibe1eri adtm ta§Iyan miices- Brinci klsunda: f"ocuguy n i~'timai me- K §ek ll .,. ,.. «- omiir istihsalimiz en kisa bir za-
ne! 

1 er, kiireler, mikablar, iistiiva- selesi- Nevzad- Rii•eymin akh- Hassa-er uf k ... manda bir misli arttmlacakhr.» 
renkt a tahta c;ubuklar, muhtelif siyet devri - intizam • Zekii. - Uyku -
i~indee ~ukavvala;, kii~dlar, saksi1ar Yiiriiyii~ - Eller - Ritm • c;ocugun §ah- Bu i§aret, hi~ §iiphe etmiyoruz ki ha -
ire C:l<;ekler, kum havuz1an ve sa _ siyetinin vasayeti ve saire. kikaten en k1sa bir zamanda tahakkuk e-
'Yo; onun terbiye vas1talanm te§kil edi- tkinci k151m: Terbiyenin yenl yolla • decektir. Y eni bir komiir politikasmm 
lnuhi[.ocuk §arkllan, rondlar, yavrular rt • Muallimin fikri haztrh~ - Metodu- ba§lang1cmda bulunuyoruz. Cet;irdigi -
'far lllde hirer ne§'e ve sa~hk havas1 mun men~eleri - Ekzersisin tekerriirii - miz giinlerin her birinde bu yeni §eklin 
kad abyordu. tl'c; ya§mdan yedi ya§ma istedigini sec;mek - Oyuncak - Siikut - miisbet tezahiirl«rinden birisini gormek • 

0~r alan ~ocuklann ~erbiye mektebi, Miikiifat ve mi.icazat - Haysiyet - Disip- teyiz. Komiir yakan vesait sergisi, orman
tlas1 .:.ahc;est, dersanest ise oyuncak o- lin - hk talim ve saire. larm ba~1 bo§ kesimin men'i hep komiir 

1 I, t)'~ijncii klstm: !mtiyazlt c;ocuk1ar " istihsaJini c;ogaltmag1 temin edecek amil-
dok{OCUk ruhiyatmda ihhsas yapan !nhirafiar - Tesahiib - Korku - Yalan- lerdir. Fakat bu i§in dahili tarafi.. Biz bu 
gan or .. ~?ntessori kendi muhitinde do- c1hk - Hareket - Sevki tabii ve saire... kadarla iktifa edemeyiz. Komiir bir da-
ala·k' buyuyen yavrularla pek yakmdan Baklmz sosyal baklmdan c;ocugu dok- h'I' · 'hi d ada 1 I 1 lSh ak maddesi ol ugu kadar ihrar 
''u"U . r o mu§ ve ol}1arm ruhf tema - tor Madam Montessori nas11 goriiyor? :r ' ermr · metalanmiZln ba§mda gelen bir madde-
Uzad • tstidad ve kabiliyetlerini uzun cBirkac; ytldanberi ~ocu~n lehine 
~if! 1~8 tetkik ettikten sonra kendi ke- giinden giine inki§af eden sosyal bir ha- dir de. Onu bu baklmdan da Cumhuri • 
lli erme gore, yeni bir terbiye sistemi- rekete §ahid oluyoruz. Bu hayrrh faali- yet Tiirkiyesi ehemmiyetle ele alm1' ve 
tarb~ocuk evi. admt ta§Jyan yuva1arda yet, bir miite§ebbisin sevk ve idare et- komiir, ihrac ticaretimizdeki hakiki mev
ltl! tka .ba§lamt§ ve 1909 da bun dan yir- tigi te§kilat degildir. Bu hpkt volkanik kiini Cumhuriyet y1Ilannda almi§hr. Ce
adh Sektz. yrl evvel (Case di Bambini) arazinin otesinde berisinde vukua gelen ~en yillar Tiirk komiiriiniin beynelmilel 
ser e.~erml ne§retmi§ti. Bu k1ymetli e- indifa kaynaklan gibi bir §ey. Zaten, piyasalara yerle§tigini ve rekabet sahasm
hiy ~utun diinya terbiyecilerinin ve ru- bliyiik Mdiseler hep boyle meydana ge- da muvaffak oldugunu gordiik. 
be~. miitehasstslarmm dikkatini eel - lir. Hit; §iiphe yok ki, ilmin bunda c;ok Ce~en sene memlekete 2,5 milyon 
It!! a~~. az zaman it;inde Montessori is- dahli vardu. Hatta i~timai t;ocuk hare- liral1k bir doviz temin eden maden ko • 
dalt!Jg'l~lar~a dola§mtya ba~lamt§b. Ma- ketinde o bir mebde noktas1 te§kil eder. miirii ihracahmlz muhakkak ki istihsalin 
ler· n tlk t§i Avrupanm muhtelif §ehir- One~ h1fz1S1hhat ~ocuk vefiyatn•1.m bir misli arttmlmasmdan faidelenecek _ 
J(i,1~de ve sonra Amerikada kendi usu- oniinii alma"'a muvaffak olmakla i§e · fh .. u y k 15 t1r. racatJmJzm da bir misli arttJg~ m1 g'o'-
Ve b' ~!Ina ic;in konferans1ar vermek ba§ladt. Ondan sonra ilmi ara§tlrma1ar ilf1 1 kl recegimiz giinler hir de uzak degw ild1'r, 
:l'a 1 t;ocu ar iizerinde tecriibeler sayesinde t;ocugun mektebde ge~en tah- ,. 
du Parak dii§iincelerini izah etmek ol - sil hayatmda daimt bir i!lkenceye mah- Uzun Mehmedin ruhu 3ad olsun. 
i~;l Seneler ge~tikc;e Montessori daha kiim, bir sAy kurban1 oldu~ tahakkuk Cumhuriyet hiikumeti onun bulu§undan 
lu anla§tlmaga, anla§1ld1k<;a takdir o- ettl. istifadeyi biliyor, 
'E'r:rnaga ba!l1aru. Arhk !ngiltereden, Mekteb htfZissihhast t;ocuklart, ruhla- --=~~~~~----'!""'!!!""~F~. ~G~.~~ 
1 nsadan, Almanyada!ll, Amerikadan., rt ezgin, zekalart yorgun, omuzlan dU- :. 
t~Panyad.?~ bu yen! c;-ocuk terbiyesi me- !liik, go~Usleri t;okiik, t;ocu~ vereme cu gazleri defedebilmesi it;in nesilden 

dunu ogrenmek it;in Ramada ~ocuk miistaid olarak tarif edlyor. ne~le .onun tasfiye edicl blr nefha olma-
evle · d s1 1ktJza ederdi. 
k rm e staj gormek iizere miirebbi Onlar1 boyle bir hale getiren bir a-
~zlar geliyordu. 1928 de Prusya Maarif mele mesaisi de~il, fazla fikir cehdidir, N: ~are ki nisyan birden kendini gos
B az1~1 M. Beker bu biiyiik terbiyeciyi diyor. Otuz senelik bir tetkikten sonra terdl ve be§erin ta ilk devirlerinden za-

erhne davet etmi§ ve Kindergarten ~ocugun cemiyet, hatta onu diinyaya ~a~tmlza kadar astrlarca cemiyet bu 
mua!limt . . . .. 1 k ku 1 thtiyact duymadi ve gormedl', 
ett' . en 1c;m u~ ay 1 rs ar tertib getiren ve hayatmm muhafazasile mii-
lin~Tml§ti. Kurslar bittikten sonra Ber- kellef olanlar tarafmdan unutulmu§ ve Birc;ok kurbanlar veren biiyi.ik bil; a
me~eb~otntessori admt ta~tyan iic; ana ihmal edilmilj bir be§er yavrusu oldu - fete, bir musibete kar§1 koymak it;in 

I esls edilm! A . dl A 1 uk nasll ko~ulursa, hi!Zisihhat de boylece 
harmda B I' §. yni ytbn sonba- gunun farktna var k. vy e ise ~oc be§erin imdadma ko~tu. <;ocuklart ilk 
seldorf kery tnde bulunuyordum. Dii - nedir? ya§Iannda olmelerine kar§t koydu. Bu 
sort' sok agmda ii.~ numarah (Montes- Her giin dana artan ve gittikc;e biraz h t b c;ocu 1 aya m u ilk senelerinde o kadar t;ok 
tebin m.. .~r .. evi) ni ziyaret ettim. Mek- daha c;abuklanan i§lerinden yorgun di.i- t;ocuk oliime kurban gidiyordu ki, bu
taleb 1 uduru Madam Montes~ori'nin §en ya§h ba§h kimseleri mUtemadiyen na adeta bir katli~m diyebiliriz. HlfZI-
bir Ael~rinden M. .atmazel Oks admda taciz eden bir mahlO.k! Evet, ailelerin hh h ... an k Sl at, alk arasmda yer tutunca, ,.0 _ 
att

1 
1ZI 1d1. Bah~'ede yaclan il.rle dar ttk1•, Slki•h"" modern §ehirlerin kl " aras d y y y • " 5' cu arm dikkatsiz olmelerine mani olan 

!lib
1
• In a elli, altm1~ yavru ku~lar giinden giine ,.kii~iilen evlerinde c;ocuk CIVJld • bir panzehir oldu. Yirminci asnn ba• • 

Bu a§tyorlardt. it;in yer yuktur. 1 • gene b ang1cmdanberi t;ocuklarm hayatl yeni 
lla ~0 ' u c;al!§kan Alman kiZI, ba- Onlar ic;in sokaklarda aa yer yoktur; bir safhaya girdi. Mektebler 0 kadar bir 
!ten b cuklar evinin her yerini gosterir- c;iinkii biiyiik caddeleri gittikc;e artan 
izahatu Ye.ni terbiye metodu hakkmda nakil vaSltalan i§ga1 ediyor. Yaya kal- degi~iklige ugraru ki, on sene evvel ya-

ve ptlml§ olanlar bile insana yil.z senelik 
,....., h rtj"'rdu: dtnm1an ise acele i§lerine giden insan- ki q· •••o t es imi§ler gibi geliyor. Terbiye pren-

\l§iln" n essori ile Feroebe1 ara51nda lar dolduruyor. Kendi miistace1 ~lerini s!pler' k kt bl d k i 
~~dlru§, gorii§ itibarile miihim farklar btrak1p da c;ocukla me§gu1 olma~a kim- lelerd

1 ~e~ :n:.~. : e~ ~ ve ~ere :
~till\! ·troebel mektebi t;ocuklari, on- senin arhk vakti yok! Ana ile baba ek- kar b~ / 1 a n:'~ayrm, a a musama a· 

ltlllcbUr 0Ydugu e§ya ile me§gul olmaga mek parast kazanma~a gidiyorlar; i§i Peda ~. ~ ~ . · . • . 
~0C1lgqll ~~i!,ordu. Halbuki Montessori bulunmadtgt zamanda ise yuvaya ka- goJl 1lmmm ilertlemes1 ~ayeslnde 
a hall . ~une koydugu e~yadan 0 an- nad geren sefalet, t;ocugu da ac;hga mah- elde ~ilen b?- haytrh neticelerden ba§· 

bsa~ iiy]eg1811e me~gul olmay1 cant istiyor- kO.m ediyor. Fakat vakti hali miisaid k~, yuksek hislerden dogan §ahsi te§eb-
,, busier de "OCUguy n h""~ h' d' 1 

Yeci Japmasma ses t;1karmtyor. Ter- olan ailelerde de t;ocuk gene ebeveyn m ,. . var 5~'a .a = 0
-

ll)'%lii~ocugun zevkine, arzusuna te • §efkatinden mahrumdur. Onu ayhkla aktadtr. Cemtyetl be~enyey1 halasa 
I'll"""'· lle tabi oluyor Mesel' · k' 1 1 tutulmu• bir miirebbiyeye teslim edi - k~vu§turmak. azminde o.1an pek ~ok 
§' -~<>«! 1 . a t;Ic;e er e ~ ki 1 i k ~.l'llendi~ Inak istiyen bir c;ocuga, haytr yorlar. Cyle ki c;ocuklara diinyaya gel- mse er t;m ~ocu belhba§h bir me§-
8?'ileltlekr:e oymyacaksm! Veya ~arkl melerine vesil~ olanlarm hususi odala- gale oldu. l;limdi, arhk yeni bir §ehir 
§lll)di lstiyen bir yavruya haytr rma girmelerine izin verilmiyor. Evin ~rulurken, c;ocuk parklan 1:in safta ge
~u~ e~ei~i goreceksin! demiyor. c;o ~ i~inde c;ocugun istedigoi gibi gilliip oy - hyor. Meyda-nlar yap1hrken c;ocuklarm 
ll)a.gltyar ~den haZirlanm1§ programlara myabilece~i blr yeri yoktur. Uslu otu - oyun yerleri dii§iiniili.iyor. Bi.iyiikler i
t 1Yor. ~ onun hiirriyetini tahdid et- racak, lafa kanjm1yacak, ~es ~tkanru.ya- c;in opera in§a edilirken c;ocuk tlyatrosu 
i e;biye ontessori ~ocuklarm dikkatini cak, hit;bir §ey onun o1mad1~l ic;in bir da unutulmuyor. f;ocu~lara mahsus ga
lt~1ll c:le retrnege itina ediyor. Bunun ~eye e1 si.irmiyecek! (f;iinkii. bilakaydii zete1er, mecmual:u-, k~tab1a~. basthyor. 
i ~\>\>alar enkli degnekler ve boyah mu- §art her ~ey bi.iyiiklerindir.) c;ocuk ic;in ~ocuk seyahatlen tertlb edil1yor. Fab
i~t~~ bardakullamyor. Kulak terbiyesi her §ey yasak! nkalar t;ocuk e§yas1, c;ocuk oyuncak
h !fade ~lardan, madent <;t~buklardan 0 halde c;oc1.1gun me§galesi ne olacak? larl imal ediyor. Biiyiikler gibi onlann 
t·la.l.de elJed'.Yor. Gozleri ba~h oldugu Hi~! Uza~a gitmiyelim, c;ok degil, bun- da lc;timai hayah bir te§kilAta giriyor. 

111 b erm 1 kendilerlne gore nlzamlan, program1a-
t. Uld e verdigi e§yanm mahiye- dan yirmi sene evve ine kadar t;ocuk -

l'i ·~u.lasauruyor. !arm oturabilmek it;in kendilerine mah- n, hak ve imtiyaz1an var. !zcilikte ve 
J>~l ltol ~ocuklara emretmlyoruz. t§le- sus iskemleleri bile yoktu. Bugiin artik c;ocuk cumhuriyetlerinde o1dugu gibi 
~il· dtll) ;.la§hrmak i~in icab ettikt;e manast kalmiyan §U ciimle c;ok dillerde politika inktlabcJlari ve zamammiZm 
girl ~aldl. IY?r:-'z: ~aat on lkide yemek gezerdi: .sen c;ocukken ben sen! kuca- ihtilalcileri c;ocuklarmt ileride kendi e
ler~~~l.er. ~~l~IInimler, yemek salonuna g1.mda. ta .. §'r .. dtm! v ... eya se.n onlan ananm mellerine hadim kllmak emelile onlara 

n .<\.U"uk 1 t d - d sahib ~tktyorlar. ister yard1m etmek, 
lah 1 Itend

1 
. ., . masalann beyaz ortii - d1z en us un e ogren m!. derlerdi. 0 

~at IIJ. l'af! len yaydi1ar. Al~ak bir do- kadar ki, ~ocuk, odada kazara babasmm ister onu kendi amaline a1et etmek it;in 
l'er allar1, :rtndan . kiic;iiciik tabaklan, yerine oturacak olsa, derhal annesi, 01sun c;ocuk bugiin vard1r. Her yerde 
~a ~tkart'ec;etelen, bardaklan birer bi- kalk bakaytm, orast babanm yeridir! mevcudiyetini hissettirmektedir. Artlk 
lti d~l'de/j/~~li yerine koydular. Son- diye azarlard1. o, pazar giin1eri kukla gibi siislenip piis
le .kr<Nk: . ,~~Ihk sofralarmm etrafmda- t§te aile muhitinde ~ocuklarm mevkii lenip babasmm elinden yettigi, uslu. 
le r~lle k:onls"'emlelerine oturdular. 6n - boyle idi. Miitemadiyen any an ve ara- sessiz bir mahlO.k degil, haytr, haytr <;o
Il) t~t~ d-e ~~ y~ekleri yediler. Yemi~- dtgml bulamiyan, girdigi yerden kovu- cuk ic;timai alemi istila eden bir kii~iik 

a ll) u1tJrd kt · b' hl" §ahsiyettir. Oyle ise "imdi bir sua! kar-
c:li , azet · . 1 en ~onra miirebbi lan muacc1z 1r rna uk! Onun vaziyeti, .. 
sa~;':.lli .ka~Iarr dakika .. siikut! .. diye seslen- mede.ni ha .. klan.ndan m.ahrum olan ve §ISmda bulunuyoruz. c;ocugun it;tima~ 

''"-I b c;oc · 1 k d b hit 1 meselesi? Bu meselenin cemiyet it;in 
ltlill· 1r el kt . ugun vucud erinden en me gore 1r mu 1 o m1yan bir in-
Sild·lllJint Yae n)f seyyalesi gec;ti. Bu sana benzerdi. Herkesin sa.yglSlzhk· gas- medeniyet i<;in ve bi.itiin be~eriyet it;ir 
ltudl. Uc; Ya§ 'n:~lar birer ta~ bebek ke- terebileee~i, tahkir edece~i, doviip ce- alem§iimul bir mahiyeti vardtr. Evet 
kUr~etine ~alllka bu yavrulardaki irade- zalandtrabilecegi, insan yerine koymt - ic;timai bir inkiliibm ba§langtctndayi7 
hard u_klarl g~~. aldim. <;:ocuklar sofraYI yacagl, cemiyet harici bir be~er yavru- Bundan yepyeni bir medeniyet doga . 
ltant~g1llJ, c;a~a{,ntoplan~tlar. Her c;ocuk s~: ?na boyle mu~~ele. et~ek, tabiatin cakttr. $imdiye kadar biiyiikler kendi 
lartn a J'erine t 1, ka~1gtm, tabagmt yt- buyuklere bah§ettlgt brr lmtiyaz, bir leri i~in bir muhit ihzarma t;ah~1yordu 
lle~·es·te.rbiyesin~§Idt: ~vet bu insanctk _ hakb! bizler bu neslin son zihayat olan1anyiz 
l:nun lnl, kendi ' .. lilhzama dikkatini, Biiyiikler, t;ocuklart ic;in bir muhit Fakat §imdi yeni bir devrin e§igindeyiz 

sonu l§Jne alak .. .. 1 . Artik §imden sonra iki nevi insan i~ir 
Evvelk· na kadar as1m omru - haZirlama~1 unutmu§ ar! I~timai te§ki- <;ah~acagiz: Biri bi.iyiikler, digeri ~0 _ 

lt 1 Yil ma unutamtyaca~m. latta kanunlar yaparken kendi t;ocuk _ J 

do~rna fvtaar~sm·~~n~a .. Ramada larmm da bir hakkt olabileeegini dii - cu~~r~uhiti i~timai liaztrlamak mecbu· 
or Mont udurunun delale- §i.inmemi~Ier d bi k essori' · ... · riyetin e olan bir medeniyete dogru 

s1rada { 8 C:tnt ziy mn c;-ocuk evle - !§te diinyaya taze enerjiler getiren gidiyoruz. Bunlar birbirinden tamamilr 
ll.e spanyada saret ettim. Kendis! c;ocuk hakkmda soylenebilecek §eyler. ayrt iki alemdir. Biiyiikler aleml, kii . 

Yaz1k ki bu ~.a~~te oldugun - Halbukl, c;ocuk biitiin hatalarla dolu r;Ukler alemi!, 
uyu kadmla go- bir hayah be~erde birikmis olan bogu- Selim Srrrr T ARC AN 

Koyciililk davasr, 

KOy saghg1 iizerinde 
esash konu~malar 

-1-
Yazan: Dr. RUkneddln Fethl 

. ~oy yalkinrn.~si mevzuu arttk bu~.iin llayeti koylerinde ~unu ba~armak uzun 
b1r mk1lab ve reJim davast olmu§tur. Turk zamana ve tsrarh btr ~ah§amaya baghdu. 
koyiiniin ikt1sadi ve i~timai §ahsiyetinJ $oyle ki: 
medeni seviyeye ula§tlrma gayesini istih- Bu mmtaka koylerinde kt§ uzun ve 
daf eden bu ileri. hareket; halk~ day a • ~ok sert ge~tigi it; in, koy evleri yerden 
nan, heyecan ve ma~cm1 A en denn halk 1 • 1,5 metro irtifamda bodur ve riizgar· 
tabakalarmdan alan mk!lab davasmm en dan ~ok fazla korkuldugundan ufak b1r 
biiyiik hamlesi olacakt1r. deligi dahi olmamak ~artile penceresiz, 

41,000 .koy ... Ve bu koylerde ya§l • tavandan kor bir delikten t§lk alan ~ok 
yan 14 ro1lyona yakm yurdda§ .... Uzun basit yapilardir. 
tarih y1llan i~inde mutlak bir ihmal i~in- Bu koy evlerinh i~ vaziyetleri daha a· 
de b1rakllan Tiirk koyuniin muas!f me- c1kh bir bi~imdedir. Mahrukattan istifa -
deniyet telakkisindeki i~timai mevkii acJ de edebilmek gibi hasi5, fakat mecb~ri 
da olsa itiraf etmek laz~md1r ki ~ok ipti- bir endi§e ile; viicudlerinden in§ia ede -
daidir. cek hararetten canh bir soba gibi istifade 

Biiyiik Tiirk halk ibtilalinin psikolojik edebilmek hevesile hayvanlar, koy evinin 
taAhlili~de go~diig~iiz <<sa!ta~at ve hii • i~inde bulunmakta, yat!lan ve oturulan 
kumetl ale~h~~.e bt~man b1r §Jd~e~le sal- k1s1mlarla ahtr saytlan klSim birbirlerin -
duma keyftyeu» buaz da; kendlSlne u • den tahta bir duvarla olsun ayr!lmaml§ 
zun y1Ilar hit;bir mevki vermiyen, sagmal bulunmaktad1r. 
bir inek vaziyetine sokan ve hor bakan bii Kendilerince dahi (ah1r odalarl) ta -
ida~~y~ kar§J ~u asil y~iitl~n~n goster~gi bir olunan yerler; yapmm bo§lugu i~inde 
tabu b1r reaks1yon degll m1d1r? 14 rntl ve seki denen tahta kereYetlerle miifrez 
yon yurdda~ koyde oturuyor. bir k1s1mdan ibarettir ki burada yatll1r, 

Niifusumuzu 18 milyon kabul edersek oturulur ve ~ah§Jhr. Hayvanlar da gozo· 
bu 3/4 ten fazla bir ekseriyet demektir. niinde bulunur. Tahta do§eme ve tavan 
~u halde; ~ok miihim bir ekseriyetinde yoktur, top-

lnandJgirnJZ biiyiik rejim davast haki- rakbr. 
ki ve sars1lmaz zaferini ancak biitiin rna• Koylii, hayatinm uzun bir zamanm1 
nasile kaye ula§bg1 ve onun i~timai ve ik- t~rla~a yani a~1k temiz bir havada ge~i
tJsadi ~ahsiyetini miimkiin mertebe kana· r.1r, bmaenaleyh evinin bu gayris1hhi ~ek~ 
lize ettigi giin kazanacak demektir, h onun s1hhati iizerinde fazla miiessir ol-

¥ 3 ¥ maz, dii§iincesi de bu bolge i~in asia 

O~iincii Umumi Miifetti§lik mintakas1 
dahilinde yani Trabzon, Ciimii§ane, Er
zurum, Agn, Kars, <;oruh vilayetleri i~in
de 200 kiisur koy iistiinde iki bu~uk ay 
siiren ve bizzat koylerin ve koyliilerin it;i
ne girerek yaphgimiZ incelemeler bize §U· 

nu gostermi§tir ki; dogu diyan bu ozle -
digimiz halk hareketine en fazla susamJ§ 
ve yurdun diger bolgelerine nazaran da· 
ha acele §ifa bekliyen bir durum arzet • 
mektedir. 

Bugiin her iicra ko§esinde kazrna ve 
kiirek sesleri duyulan ve hergiin bir ba§ka 
temel, bir ba§ka resmi kii§adla §enlenen 
ve baymd1rla§an, y1llarca bak1mSJZ kal -
m1~ bu kahraman vatan par~asmda, tat· 
bik edilecek programh ve planh bir koy 
davasJ, dogunun kalkmmasm1 tamamhya· 
cak mutlu i§lerden olacakttr. 

*** Uzun tahlillere girmeden; Koy kalkm-
ma davasmdaki saghk i§lerinden ve in -
celedigim dogu diyarmdaki bugiinkii va
ziyetten, olmas1 laZ!m ve himmet olunur
sa miimkun olan kJsJmlanndan bahset • 
mek istiyorum. 

Koy kanununda saghk ve i~timai yar· 
d1m i§leri ~ok ihatah bir §ekilde madde -
le§tirilmi§tir. Hemen veya zamanla ya • 
p1lmas1 mecburi tutulan saghk mevzulan 
hakikaten Tiirk koyiiniin bugiinkii s1hhat 
derdini yerinde tamyarak tesbit etmi§tir. 

Ancak bugiine kadar bu maddelerin 
tatbik1 cihetinde biiyiik bir muvaffakiyet 
elde edilmi§ say1lamaz. 

A) Koy evlerini miimktin mertetie sth· 
si ve temiz bir kthga sokmak, 

B) t~me sulanm kapah yollardan ge
tirtmek, 

mevzuu bahsolamaz. Zira: 
Senenin be§ alh aymda tarlasi karlar 

~ltJ~da ~.Idugu gibi el ve kii~iik tezgah 
!§len kat 1yyen revac bulmad1g1 i~in 7 - 6 
ay gibi uzun siiren sert bir k1~ i~inde koy 
eVinin basit Ve iptidai ~atlSl altmda at1l, 
kapal1, verimsiz ve miitevekkil bir hayat 
surmek mecburiyetindedir. 

Bu basit koy yap1larmm insanin otur • 
masma mahsus yuva manasma gelen ev 
tabirinin §i.imulii dahilinde olmad:gmJ ka· 
bul ettikten sonra hep beraber siiratle IS· 

lah1 imkanlanm dii§iinelim. 
A~1k soylemek laz1m gelirse buna is • 

lah dememek laz1mdJr. <;iinkii 1slah ede
cek taraflan yoktur. $u halde bu m1nta~ 
kada koy evlerini yeniden tesis icab ede
cektir neticesine vannz ki bu da bir ze • 
min ve zaman meselesidir. 

Corenegin a~1k kafah Tiirk koyiinde 
ve koyliisiindeki ehemmiyetini soyleme • 
ge bilmem liizum vanmd1r. 

Bu miispet kuvvete dayanarak ilk 
planda her koyde bir tane olsun koy zen
ginlerinden birine plam verilerek yaptm -
lacak bir niimune cvi; (pencereli, terniz 
badanah ve tahta do§emeli) bir yerdw 
daha rahat ya§anacagm1 gostermesi ba • 
k1mmdn istifadeli olacakhr. 

Dogu koylerinden baz1lanna ticaret 
veya go~ suretile yerle§en Karadeniz sa
hi! unsurlanmn koyde yaphklan ev in • 
k1labmm §ayam hayret neticelerini i§had 
etmem, bu fi~imi her zaman ispat edecek 
birer vak1a say1hr. 

lgd1rda ve baz1 koylerinde yent yapi
lan §irin ve bi~imli g~men evleri de o 
mmtakada giizel ve tesirli hirer omek ol· 
mu§ ve ikhsadi hayabnda biraz ferahhk 
goren koylii derhal evini bu medeni k1hga 

C) Umumi ve 
rnak, 

hususi halalari yap • ~evirmekte biiytik bir tehaliik gostermi§ • 

D) Su birikintilerini lzale etmelt ve 
sun'i batakhklara meydan vermemek, 

E) Koy saghk korucusu yeti§tirmek 
ve koye irndad ecza dolabt temin etmek 
gibi i§ler koyde saghk ve i~timai yard1m 
bak1mmdan yap1lacak ilk esash tedbirler
dir. 

Bu i§lerin; yehazarda yap1lmasi lier• 
kese gore pek tabii ve basit goriintir, fa -
kat haddi zahnda hakikat hi~ de boyle 
degildir. Mesela birinci boliimde kaydet
tigim koy evlerini miimkiin mertebe s1hhi 
ve temiz bir k1hga sokmak i§ini ele ala -
lim. 

Erzurum, Agri ve bir Itisim Kars vi • 

tir. 
Bu mlinasetietle ~ura~iga liemen kay -

dedivermeliyim ki hayatlarmda ba§ka 
yerlerde kazanmali: zorunda olan ve me
deni rnuhitlerle daimi miinasebette bulun
mak zaruretinde kalan Karadeniz sahil 
koylerinde evler hakikaten ideal denecek 
kadar temiz, tertibli ve bic;imlidir, 

$u halde; netice olarak diyebiliriz ki, 
koy evlerinin 1slah1 bir gorenek ve ikt1sadi 
bir ferahhk i§idir. Bu iki amil husul bu
lunca bolgemizde koy kanununun bu 
maddesini ~a!J§kan, miinevver bir nahiye 
miidiirii kolayca ba,anverebilecektir. 

Doktor 
RVKNEDDIN FETHI 

Yunan Krab Paris ten ge~erken 

.· 

. ~~st .. Yunanistamn k1ymetli Hiikiimdar1 Majeste Jorj'un Pariste bi.iyiik 
b1ry husnu kabule mazhar .ol~rak devlet ricalile miihim miil~kat1arda bulun -
dugunu y:1zmt~tlk. Resm1m1z Krah Elysee saraymda Reisicumhurla bera-
ber yemck yedikten sonra, c;1' · ''1 gosteriyor. 

K0$J! 

PENCERESiNDEN 
Serginin bilan~osu 

1889 da ac;1lm1§ olan Paris sergisinin 
bilan~osu §oyle idi: 

30 milyon seyircinin sergiye gelecegi 
tahmin olundugundan o kadar diihuliye 
bileti bastmlmi§tJ. Kapanma giinii hesab 
goriildii, kaptlarda 28, 138,395 bilet $a
tJ!dtgl anla§Jldi. F akat elde ancak be~ 
on bin bilet vard1. Ciinkii harcanm1y::m 
biletlerin biiyiik bir kismim da kolleksiyon 
merakhlan satm alm1~ bulunuyordu. 

Sergiyi seyre gelenlerin giinliik vasati 
miktan ( 150) bin olup bu miktar yortu 
ve pazar giinleri dort yiiz bine fuhyordu. 
Sergiye hergiin (750) araba dolusu et, 
sebze, §arab, siit ve ekmek ta§lmyordu. 
Lokantalarla kahve ve birahanelerde 
(6500) garson c;ah§IYOrdu. 

Sergide en ~ok mii§teri ~eken lokanta 
Ruslannki, en fazla et harc1yan lokanta 
ise fngilizlerinki idi. Me§hur Duval a§e
vinin sergide ac;llg1 iic;; lokantada ( 1600) 
iskemle bulundugu halde a~1lma giiniin• 
den kapanma giiniine kadar bu lokanta• 
lara iki milyon dort yiiz seksen be~ bin 
mii§teri girmi§ti ki her iskemleye giinde 
dokuz ki§i oturmu§ demektir. 

Bu iki bu~uk milyon adarnin Duval 
a~evi yemeklerinden midelerine nakletti• 
gi nesnelerin listesi §udur: 

561 ,812 kilo ekmek, 314,861 kilo et. 
tavuk, tereyag1. I 01,400 kilo bah~ 
544,000 kilo sebze. 73,605 kilo peynir. 
71.132 kilo meyva taths1. 709,200 litre 
§arab. 17,000 litre vermut, 143,500 lit
re bira. 1_3,1 00 litre rum, konyak, kirez 
raklSI! 

Sergi idaresi Rus, lngiliz ve Duval ]o
kantalanndan 2,375,000 frank kira al· 
mi§ ve Sen nehrinde i§liyen vapurlann 
sergiye getirdikleri ve sergiden gotiirdiik· 
leri adamlarm saylSI on be§ milyona var• 
mJ§tJr, 

Abdiilhamid, kiirenin dort bucagmdan 
Parise ak1p gelmi~ ve sergideki eserleri 
tema§aya dalml§ olan otuz milyona yakm 
insana «Osmanh san'at ve smaatleri>> 
hakkmda bir fikir verebilmek i~in reji i
daresinden ba§ka vas1ta bulamami§, sal
tanatmm revnakm1 sigara dumanlan ara
smda seyrettirmi§ti, Halbuki reji, Os
manh bile saytlamJyacak kadar Tiirk 
yurdunun yabanc1s1 olup tam bir bazirgan 
zihniyetile hareket eden frenk miiessese
siydi, 

Bununla 'beraber sergide kendiliklerin
den aziz bayragimJZI diikkanlannm iize· 
~i.nd; dalgaland1ran kimseler de yok de
g1ld1. Bunlann ~ogu ~ubuklu, nargileli 
kahvehaneler kuran MISirh, Suriyeli a
c;1kgozlerdi. Beyoglundan Parise kadar 
gitmegi goze alan bir Rum dilberi de o• 
rada Turk rak1s1 satm13tJ. Serginin bilan• 
~sunu yapanlar bu kllln k1sa bir miid
det i~inde ( 1600) has1rh rak1 sarfettigini 
tc.Lit c:diyorlar. Rum giizelinin mii§teri· 
lerine yalmz rak1 m1 sundugu hayli su 
gotiiriir bir mevzudur. Pek miimkiin ki 
o, rak1yt kadehten ziyade tebesstim ic;in· 
de swunu§ olsun! 
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• Son Pans sergisinin kac; ki§i tarafin'dan 
z1yaret olundugu ve ne miktar kazan~ te• 
min ettigi heniiz belli degildir. Ve hi~ 
olmazsa bizim gazetelere aksetmemi§tir. 
Onun i~in merak edenlerin ileride her iki 
sergi muhassalasm1 rnukayese edebilme -
lerine imkan vermek dii~iincesile 48 y.l 
evvelki bilan~oyu kay<lettim. Ayni za
manda Ahmed Mithat Efendiye rahmet 
okudum. Ciinkii bu bilanc;oyu bize yadi
g~r b1rakan odur! ... 

M. TURHAN TAN 

Komiir bayram1 
Diin Zonguldakta 

tezahiiratla kutluland1 
Zonguldak 8 (~i) - Uzun Meli

med tarafmdan Ti.irkiyede ilk olarak 
~~den komiirii ke§finin ytldoniimii bii
yuk merasim ve tezahiiratla kutlulan -
d1. Bu mi.inasebetle §ehir ba§tanba§a 
bayraklarla donatilmt§b. Saat on birde 
memurlar, mektebliler, Parti ve Halk
evliler, be1ediye ve cemiyetler men -
sublan, ocaklardan gelen i§t;i grup
lan ve halk Cumhuriyet meydamnda 
t-opland1ktan sonra Uzun Mehmed bah
c;esine gittiler. Sehir m1Z1kas1 istiklal 
maq1m1z1 c;ald1ktan sonra maden mii • 
hendisi Rauf N afiz tarafmdan bir nu -
tuk verildi ve Tiirkiyede komi.ir ka§ifi 
Uzun Mehmedin habrasma saygt ola -
rak bir dakika siikut edildi, abideye c;e
lenkler konulduktan sonra Madenci 
mar~ile merasime nihayet verildi. Ytl
doniimii munasebetile mekteblerde ta
le.be.ye Tiirkiyede ilk komiir ke§fi, bu 
had1senin degeri ve komiiri.in ehemm'i
yeti i.izerinde konferanslar verilmi§tir. 
Ak§amiistii Tiirk Mi.ihendisleri cemiyeti 
tarafmdan bir ~ay ziyafeti tertib edil -
mi§tir. 

Ereglidehi merasim 
Eregli 8 (Hususi) - Uzun Mehmed -

Komiir bayram1 burada merasimle tes
id edildi. Bir heyet Uzun Mehmedin 
Kestaneci koyiinde evini ziyaret ede -
rek c;elenkler blrald1. 



CUMHURiYET ma At.~ Ki\Windsor Diikiiniin\Sonbahar ve ~ift~i\ 
Kuvvetli bir milli Amerika seyahati 

• • • 

futbol taktmi i~in .. 
Seyahatin 

kaldJgJ 
n1~1n ger1 
anlasdd1 

' 

Eskiden Zekiler, Nihadlar, Bekirler, 
§imdi de Fikretler, Hakk1lar, E§refler, 
Mehmed Re§adlar, Faruklar, Ya§arlar 
ve bunlar gibi bir<;ok istidadh eleman
lar yeti§tiren Tiirk futbolunun milli te
maslarda kendinden beklenen ve kali -

Windsor Dtikti _ r 
Ya:z:an: NOZHET ABBAS nun, Amerikaya ya

~u halde bugiin i~in bunlarm YJldiz 
derecesine yiikselememelerinin sebeb • 
lerini daha ziyade izalesi kabil olarak 
kabul etrnek, dogruyu soylernek olur 
samnz. 

pacagl seyahatten 
sarfmazar ettigini, 
evvelki gtinkti ntis
hamizda, ajans ha
beri olarak yazml§
hk. Dtinkii posta 

Bundan ba~ka biitiin merkezt s1kleti ile gelen ve Du''ku··n 
tesile miitenasib netice alamamasmm t k d r 1" e_ evr.e 1 1.k rna<;larile milli kiime fa- son karar1ndan ev-
hakiki sebeb1erini ara§hracak o1ursak; 1 tl · d ~ 1Ye erme _1stma eden futbol varll - velki tarihlerJ· tac:J-
en once vas1l olacagiin!Z netice; bu i§ - gi t k h "< 
teki ideal noksamd1r. rnizm e~v1. cep esi de cihzdlr. Ha - yan Avrupa gaze-

Ankara ve istanbulda lik ve ecnebi y~t:~ .?er§eym ragbete bagl! oldugunu teleri, bu hususta 
du§unursek son sene1erde futbo1umu - baz1 tafs1"la't ver-

rna<;larmda etrafma kolayhkla on be§ b" M. Bedeaux 
zun ecne 1 ve milli temaslar cephesin: rnektedirler. 

bin seyirci tophyabilen ve rnilli duygu- 1 k 
lanrn1za uygun bir rnticadele sporu ola- pro~amslz 1 tan kurtaramaYJ~IrniZin da Sab1k Sekizinci Edward'm Amerika-
rak futbolun, rnemlekette gtire§le bir _ genhkte ~~k mtihim bir amil oldugunu ya yapacag1 tetkik seyahatini haz1rh -

1 k 
, kabul edenz. c d t h"b' B d 'd i te yegane tutunrnw~ ve sevilmi§ yan, an e §a osu sa 1 1 e eaux ur. 

birer spor oldugunu dti§iinecek olur _ Biitiin bu izah1arla §Unu kasd ve id- Bedeaux, Amerikaya hicret etmi§ ve 
sak, birinin yani giire~in her yerde ve dia e~~ek istiyoruz ki futb?lda ec~ebi Taylor rnetodunu orada tatbik sahasma 
her zaman yiiziimtizii ak edi§i, digeri _ ve .milh ternaslarda ar:u edilen nehce- koyrnak suretile rnilyonlar kazanmi§ 
ninse a§agi yukan her zarnan bizi rnii- le:m almarnamasmdaki esbab ve ava- bir Frans1z ameleSidir. Windsor Diikii 
teessir edecek net1'celerle karc:Ila mil e1eman noksanmdan ve futbo1a fit- 1 .. §mas! • 'st"d d k _ i e rnuarefe tesis edi§i, kansmm, sa -
herhalde sebebsiz degildir. n 1 .. I a yo sullugundan degil sadece bik Madam Sirnpson'la sarnirni arkada~ 

Denecek k' gu·· k k' bu 1~1 ba§arrnak rnevkiinde olanlann is- olmasJ neticesidir. 
• . 1 .. re§ r;o es 1 zarnan1ar- teksizliginden ibarettir. 

danben b1r Turk sporu, futbolsa rnem- . , Bedeaux'nun bu seyahati tertib etti -
lekette gok yen! bir spor old - d ~u halde ne yaprnall; rnilh futbol ta- g"ini i<:iten Arnerikal!lar, bilhassa Bal -

ugun an k ·w ·· t k ·b· "' ikisini rnukaye~e rnanhki b;~ e · IroiiniZin rn1 1 gure§ a Imimiz gi 1 tirnore ahalisi, 1'" u .. zerm· den tasarruf et-.... sasa 1s • h d .. .. .. .. k . . . -. 
tinad etmez. Birinde ilerledikse asirla- ~~. ~erd: iuzu~uzu a etmesi 1~m ne mek suretile yiizbinlerce arne!eyi i~siz-
rm b1rakh~ bir rniras1 inki.,af ettirm k gi 1 e IT ere a§vurmal!dir? Bunlan lig" e mahkCun eden bu adamm Windsor 

· . .. e sayahm· 
surehle, dtgerinde geri isek heniiz bu · Diikiine delalette bulunrnas1m onun a -
s~or.a yeni ba§larni~ bulunuyoruz gibi 1 -. J:Ieq~y~en evvel rnernlek.et fut - leyhine bir delil olarak telakki etrni~ -
brr 1zah basit bir rnanbga dayanmak - bolu :c;m brr Ideal yaratrnak lazlmdir. ler ve, kralhgi zamamnda amelenin ha
tadJr. <;tinkii. boy ol~ti§tiigiirniiz rakib- Kendi ba§!na birakllsa ayakta durabi - yatile r;ok yakmdan alakadar olmasma 
ler de futbola yeni ba§larnl§ rnilletler - Ieee~ Y.~gane sporumuz olan f~tbolu ragm" en, DiikU, jc:ri dii~mam yerine 
dir. bugunkunden ~ols: daha fazla te§VIk et- n 

rnek laztmdtr. Oyunu frenkc;e tabirince koymu~lardrr. 
~urasl da soylenrnelidir ki biz yagh 

ve alaturka giire§ten, teknik ve taktik 
itibarile ~ok farkh olan Greco-Ro -
men usuliine donerken ~ok az bocala • 
Inl§ ve i~i gok ~abuk kavrarni§IZdir. Bu
nun sebebi ise hie; §liphesiz ki iyi bir 
sistern dahilinde ve ciddi olarak i§e 
ba§lamt§ olrnarn1zdrr. 

Memlekette nisbeten yeni bir spor 0 _ 

~a~ futbolda bir vakitler Avrupada gok 
1y1 der:ce almi§ .oldugumuzu dii~iintir 
ve bugun de vaz1yetin tarnamile eski • 
sinin aksi oldugunu hesaba katacak o -
lursak futboldaki gerilik sebeblerini 
ba§ka yerlerde aramamiz icab eder. 

poptilarize etrnek igin her neye ba§vur- Bedeaux'nun, Nevyork'tan, sab1k Se-
mak IaZirnsa yapmak. kizinci Edward'a telefonla verdigi ha -
2- Milli Tiirk futbol takimtmn rnem- berlerde gok §ayam dikkat noktalar 

varthr. Windsor Diiklinden, bu seya -
leket hesabma ternin edecegi propa -
gandaYJ kii~iik gormiyerek on sekiz ki
§ilik milli kadroya almacak oyuncula
ra vasi Surette yard1rn ve bunlarm iyi 
yeti§tirilmeleri i<;in biitiin imkan ve va
sJtalan bir araya toplamak. 

3 - Futbol faaliyetini rnilli taklm 
kadrosunun senede yirrni giinliik ve 
futbol rnevsimi zarfmda bir Avrupa 
turnesine irnkan birakacak surette tan
zirn ederek rnilli taklm1, evvela !stan -
bul yahud Ankara rnuhteliti §eklinde 
ve bilahare iyi neticeler almmaga ba~
lamnca rnillt TUrk takrm1 namt altmda 
Avrupa futbolile rnuntazam temas va
ziyetine ge<;irrnek. 

batten vazget;rnesini rica eden Bedeaux, 
Baltimore sokaklarmda binlerce arne -
lenin tezahiirat yaphginl soylcmi§tir. 
Baltimore §ehri, Dii§eS de Windsor'un 
dtinyaya geldigi §ehir oldugu halde, i§· 
c;ilerin, orada tezahiiratta bulunmalar1, 
Diik ve Dti§eS aleyhinde mazbatalar 
irnzalamalan, Amerika efkan umurni -
yesinin bu seyahate nekadar aleyhtar 
oldugunu kafi derecede gostermekte -
dir. Sokaklarda yap1lan tezahiira:ta, 
niirnayi§~iler cRibbentrop'un, Hitler'in 
dostunu istemiyoruz! Rasizm ve fa -
§izm aj anlarm1 istemiyoruz! • diye ba -
g1rm1§lard!r. 

Memleketin her yan1nda 
In,hk zer'iyat yapdd1 
Birincite§rinin sonund:t birdenbire kt§ • 

hyan havalar, bu ay ba§mdan itibaren 
tam bir sonbahar manzarasi arzetmege 
b~§la~t§hr. Havalarm bu sur-etle giizel 
gitmest, kt§ mevsiminin kisalmasi itibarile 
hem halkm ho§una gitmekte, hem de ziirra 
i~i~ pek istifadeli olrnaktad1r. 

Istanbul ziraat miidiirliigiine gelen 
malumata gore, istanbul ve Trakya mm· 
takalarmda yagmuru mi.iteaktb havamn 
ac;Ilmasi, 1slak bulunan arazide koyliinun 
kt§ltk zer'iyatmt kolayca yapabilmesine 
imkan vermi§ ve her tarafta zer'iyat ya· 
p!lmi§hr. Y agmurlar dev3m etmi§ olsay· 
d1, buna imkan bulunamtyacak, ~iftc;i de 
mii§kiil vaziyete dii§ecekti. ileride gele
cek yagmur ve kar, feyizli ve bereketli 
mahsuller ahnmasim temin edecektir. 

Romanyaya gidecek ticaret 
heyetimiz 

IktJsad Vekaleti Mtiste§art Faik 
Kurdoglu beraberinde bir heyet bulun
dugu halde cuma giinii §ehrimize ge -
lecek ve birkar; giin §ehrimizde kaldik
tan sonra Romanyaya giderek Ankara
da esaslan kararla§hnlan TUrk - Ru -
men ticaret anla§mas1 mlizakeresinde 
bulunacakhr. Heyet bundan sonra Vi
yanaya ve diger merkezi Avrupa mern
leketlerine giderek yeni ticaret anla§
malarJ rntizakerelerinde bulunacakhr. -···-Bir ~ocuk cesedi bulundu 

Pazar sabah1 Ortakoyde Mehmedpa
§a yoku§unda bir arsada iki giinliik bir 
erkek r;ocugunun cesedi bulunrnu§tur. 

Cesed Morga kaldmlmi§hr. Be§ikta§ 
Emniyet arnirligi tarafmdan tahkikata 
ba~lanmt§hr. _ ................ --

Zavalh ~ocuk 
Kuzguncukta Behliil sokagmda otu

ran Ibrahimin kans1 Nebahet, evinde 
ternizlik yaparken iki ya§mdaki oglu 
Tahsin, ir;i su dolu §i§eyi eline almt~ ve 
btiyiik su kazammn yamna giderek oy
namak istemi§tir. 

Kii~iik Tahsin, oyunun hararetli bir 
anmda elindeki §i§eyi kazana dti§iir • 
mli§ ve sudan '>1karmak i~in ugra§lrken 
kazantn i<;ine dii~erek bogulmu§tur. -···-Sokak ortasmda yarah bir 

kadm 
Evvelkl gece saat 23 te Be§iktn§ta K1-

Oyuncu itibarile eskilerin belki bir -
ka<;t rniistesna bugiin gene yiiksek ka . 
litede genclerirniz vardu. Isim zikret • 
menin rniinasebet almtyacagim bilmek
le beraber iddiamJZI ispat i~in de bun
dan ba§ka yol olmad1~ ic;in §ah1slar ii
zerinde tevakkufa mecburuz. Mesela 
muhacimlerimizden Fikreti alahrn. 
Bence hi~bir eksik ve aksak taraf1 ol -
rn1yan Avrupanm hatta !ngilterenin bi
rinci lik tak1rnlarmda kolayhkla yer a
labilecek kabiliyette bir oyuncudur. 
Fikret ayannda ve As derecesine yiik
s~lmi§ ba§ka oyunculanrn1z yoktur de
mrse; bunun dogoru olmad1W,m ispat 
kolayd1r. l;leref, Hakkt, Mchmcd Re -
pd, Aytan, R1dvan, Orhan gibi rntista
id ve As derecesine yiikselmeleri rnu • 
hakkak olat; istanbuldsm yedi sekiz, 
Ankara ve Izmirden de be§ altJ oyun -
cumuz vard1r ki bunlarm bugiin igin 
olduklar1 yerde saymalar1 ~Irf ihmal 
yiiziindendir. Hakikati oldugu gibi an
latalrm: 

4 - Muntazam ve takvim1i bir §ekil
de Avrupadan tak1m getirerek ecnebi 
temaslanm sikla§tirarak oyunculara 
miisabaka kabiliyeti temin etmek. 

men higtir. 
_ 1cali rnaha lesinde devriye gezen po -

lisler yerde yarah bir kadmm yatmak
ta oldugunu gormti~ler ve kadm1 has
taneye kaldirml§lardir. 

Bu vadide son soz olarak §Unu da 
soylemegi unutmayrrn ki bu i§te mu -
vaffak olanlar; rnesela !talya, Alman • 
ya, Avusturya hep bu yolda yiiri.imii~
lerdir. Esasen ak!l i<;in yol bir degil mi
dir? 

5 - S1rf rnilli takrm kadrosile ugta· 
§acak bir antrenor bulmak ve bu an -
trenorde de birinci vasJf olarak bu i~i 
ba§ka rnem1eketlerde ba~arrn1~ olmasi
m aramak. Bu antrenoriin ingiliz, Fran
slz, Avusturyah yahud italyan olmrua 

~ir mesele degildir. Esas mesele oyun
culan ideale sevkedebilecek kabiliyet
te bir adam tedarikidir. Yoksa kendisi 
nekadar §Ohretli olursa olsun bizirn 
rnemlekette i§ gorebileckeek antrenor 
bu evsafta olmazsa faydasizdtr. 

6 - Bunlarm haricinde Sirf rnilli ta
klm kadrosile ugra§acak, antrenorle 
birlikte <;al!§acak ve bu i~1erle ugra§ -
rnayt !;Ok seven ve bilen birisini. de bu 
i~in ba~ma getirrnek §artbr. 

NVZHET ABBAS 

Eminonii Halkevinin futbol 
ma~lar1 

Eminonii Halkevinden: 
Evimiz Spor ~ubesine bagh kultibler 

arasmda yap!lacak lik rna<;larma aid 
fikistiirlin tanzimi it;in 9/11/937 sal! gil
nil saat (18) de yap1lacak olan toplan
tJya rnurahhas gondermeleri teblig o -
lunur. 

Giire§ kuliiblerini davet 
T. S. K. istanbul Bolgesi Gtire§ Ajan

hgmdan: 

Kadmm 50 ya§larmda ve isminin R.e
§ide oldugu an1a§llroi§hr. Tahkikata de
vam edilmektedir. -···-Tramvayla otomobil ~arpi§ti 

Di.in ge~e saat 19 raddelerinde Bah -
~ekap1da vatman Haydarm idaresinde
ki tramvayla §Ofor Vasilin kullanrnakta 
oldugu taksi otomobili ~arpt§Ini§lardir. 
<;arpi§rnada niifus~a zayiat olmami§, 
yalmz her iki taraf da hasara ugraml§· 
hr. 

Bu yiizden seyriisefer 10 dakika ka
dar ink1taa ugrami§hr. -···-Bir Oniversite talebesi 

i§ ar1ycn· 
Kad1rga Talebe Yurdunda Universite 

talebesinden 1235 Ahmed Cemal di.in 

9 fklnu"te'Sl'ili 1937 

Norasteni, 

:zaflyet ve 
Chlorose 

benizsizlik iciu yeg1ne deva kan1 ihya eden SIROP DESCHIENS ARIS 
Enmn.ntabipetibbat?r '--·~,ter!ipedilmistir. t p 

Nafta 
Mezunlar1 

Fen 
Birligi 

Mektebi 
Ba,kanbgmdan : 

Birligirnizin yilhk toplantlSl 28 ikincite§rin 937 pazar giinli Ankarada ya• 
p!lacagmdan iiyelerimizin o giin bizzat veya rntirnessil tayin etmek suretile 
kongreye i§tiraklerini rica ederiz. c4153• (7553) 

~"I~ ' jl ,,,lb J ••• t''" ..... / L~1. 
•••• 

' 

Yavrulanm open b - b I p· . y ve agnna asan anne er ~ocuklarm1za saf ve tabii Ha· 

B
saand Jn~c, d ulaf, Mercimek, Bugday, irm.ik, Patates, Mtsll', Bezelye, Tiirlii, 

em, ...,av ar 

0ZL0 UNLARI 
·oriO.KTOR'UNUZA'hW SOR.UN'Uz 
d . AI_Iah~ Y1arat~~P. saf ..Jmbubattan ahnan, vitamini ve kalorisi kuvvei gr 
aJyes~ !;? o an asan Ozlii Unlarma doktorunuz §ehadet eder ki hayatln 

ve tab1abn ~n mugaddi ve en miikemmel g d .>. H 0 1 .. U 1 1 astiUr. 
asan z u n art !;Ocuklarm1za tam afiyet temin eder. Ne!$viiniimala • 

rma yardrm e~.er ... Onlan. t;abuk biiyiitiir. Ne!j'eli, tombul, hastahkstz tombul 
yapar. Hasan Ozlu Unlarde ~ok leziz mahallebi ve ~;orba ve yemek yapthr. 
Mutlaka HASAN markasma dikkat. 

~orum ilbayhgtndan: 
14/10!9~7 t~rihinden .itibaren 20 giin miiddetle a~1k eksiltmed.e bulunan 

Gor~m V1layeh hastanesme muktazi 1438 lira 41 kuru~ muh b d lli 
1~4 kalem mualeceye talib <;Ikmad1gmdan ihalat kanununun 43an::me~ eded • 
"' t f"k t · · · · 12 . uncu rna e • .,ne ev 1 an e§nmsamnm nc1 cuma giinti saat 16 da Vi!ayet na· ' E • 

.. ...... . d 'h 1 d'l k .. linl n cu,uen~n e .1 a e e 1 me . ~ze~e eksil.t~e rniiddeti on giin uzatJld1gmdan rnu • 
alece hstest_le ~artnamesm1 gorme~ Ishyenlerin <;orum Vilayeti Dairni Encii· 
me;n_ ~alem1le Istanbul S1hhat ve I~timai Muavenet Mtidiriyetine rniiracaat • 
len 1lan olunur. (7559) 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma ve biitiin agr1larmiZI keser 
. lcabmda giinde 3 ka§e abnabilir. 

lsrm ve markaya dikkat! Taklidlerinden sakininiz. 

Biga Vesayet Dairesinden : No.· 7 

ts~rnlerini saydt~m ve sayrnad1gim 
bu ~ocuk1arm futbolda ytikselmek ve 
sivrilmek · vasita ve imkanlarmdan 
rnahrurn bulunduklanm her§eyden ev • 
vel kabul etmek laztrndir. Kimi i§ ve 
giir; dolaYJsile, kimi i§sizlik ve gii~stiz
iikten ne muntazarn bir hayat, ne de 

rnuntazarn bir antrenman sistemine gi-

!~te bize zafer temin edecek ve Tiirk 
futbolunu Avrupada §erefle temsil ede
bilecek milli futbol takirnimizm ye -
ti~mesi i~in ihtiyar olunacak zahmet -
lerin ana hatlar1 bizce bunlardan iba -
rettir. Bunlann tahakkuku ise gok bii
yiik fedakarhklara bagh degildir. 

1937 • 1938 yrh giire~ mtisabakalan 
hakkmda gorii§iilmek iizere giire§le 
me§gul olan kultiblerin salahiyetli hirer 
rnurahhaslann1 12/11/1937 ouma giinii 
ak§aml saat tam 18 de Cagaloglunda C. 
H. Partisi binasmdaki bolge merkezine 
gondermeleri rica olunur. 

matbaamiza gelerek bize §UJII.lan soy - Biganm De t k k.. .. d . . . . }lle o a oyun en Izzet oglu rniiteveffa Hamdinin Tahir ovada 

rernemi§lerdir. Bunlarm baztlanmn 
k1srnen himaye gordiiklerini kabul et . 
sek bile bu himaye ve yard1rnm kafi 
olmadr~ da a~ikard1r. 

Biitiin bu dediklerim paraca en fazla 
elli bin liranm ic;inde ve vanlacak ne -
tice ile rnukayese edilirse hernen he -

Korkuyorum ! 
Telrika: 31 Y a:z:an: Server Bedi 

Zebra Hamm kaye gidip geldikten - Sana her§eyi sayler, bunu soyliy~-
sonra bu hall ere ugramt§, degil mi? Her- mez, azizim. 

g un de rnektublar yaz1yormu§. - Hay1r Zehr k" .. b 1 b I 
K

.. · d · a oyune o o para 
_ Hayir I oye gttme en evvel, an- gonderiyordu. 

lattim ya, bir gun, Goksu deresinde... - Gordun mu" b' I . 
G

"k d · · K d ya, 1r para mese es1 
- Buak §U o su eresm1... a m I var gene. 

ruhuna hi~ ehemmiyet vermedigini soyhi- - Gonderdi;;.i j,.in 1 • k · b' k 1 o " para mese es1 yv . 
yorsun, sonra da kendm IT. t~ 1m ~ey er tur, kalmamr§hr. 

!·cad ediyorsun Goksu deresmi buak. Bu - Vardtr Daima fazla .. 'd · H d . · s1m um1 e-
gezinti onda nostalji uyandJriDI§IJT. a- erler ve Isterler. Goreceksin F az 1 S 
line g1 len dalgml!k ondand1r. Soma bu soziime balmumu yap!§hr. H;; e e~ 
memleketine gitmek istemi~tir. Olamaz d~n evvel de ~u~u bil ki Zebra diin ~:ce-
mJ? , Yl ktrende ge~Irdt ve bugiin koyiine vara. 

- T abii, tabii... ca tlr. 
- i§te bu. Memleketine gidince bu - Peki, benimie Arnerikalara gitmek 

para meselesi zuhur etmi§tir. K!Zln ailesi istemesi neydi? 
senden para !fekmegi dii§uniirler. Ktz iti- - Bu can sikJcJ ihtilaf ve tehdidleri 
raz eder. ihtilaf ba§gosterir. KIZI tehdide biraz unutmak istiyordu. Pek srktlmt§h. 
ba§larlar. - Bunun i~in mi intihara kalkh? 

- Ne ile tehdid edecekler? Ellerinde - lntihar degil o. Uykusuz kalmt§, 
nastl bir kuvvet var? bah!feye hava almak ic;in ~Ikmi§tlr. 

- Bu, manevi bir kuvvettir azizim. - Rukiyenin kaplSina !fengeli ni~in 
- Y oo!.. dedim, i§ln i~ine maneviyat koydu? 

fan~ti m1 ben yokum. Zebra boyle teh - - Bu t;engel hikayesine t;ok fazla 
didlere pabuc b1rakmaz. Hem bana mut- ehemmiyet veriyorsun. Bazan c;engel ken
taka soylerdi. di kendi~ine de kap'amr. Dik duru< k .. 11 

bir sarsmh ile tam deligin iistiine diiier, 
kapamr. 

- Zannetmiyorum. Peki, cama la§I 

kim att1? 
- Herhangi bir serseri ~ocuk. 
- 0 kadar korkmasma sebeb nedir? 

Her an oldiiriilecekmi§ gibi bir korku. 
- Camm, zaten bu ktz gayritabii §e· 

rait it;inde sana gelmi§: Koylii iken ~ehir
li olmu§; hammmi o kadar severken onun 
yerini alml§; pek gene ya§ta iken senin 
ya§mda bir insanla evlenmi§. Zaten sinir
lerinin bozulmasi i~in epey sebeb var or· 
tada. Bir de boyle bir ihtilaf onu evhamh 
yaptp ~tkar. Hem kimbilir, iivey babas1 
filan e§kiya bozmas1 heriflerse belki onu 
oliimle de tehdid etmi§lerdir. 

- Evet, iivey babas1 pek saglam 
ayakkab1 degil galiba ... Bir defa jandar· 
malara silah atmi§ da hapis mi edilmi~. 
ne .•• 

- Hah!.. Gordiin mii i§te 1.. Biliyor ·· 
ffiU§ gibj sana soyliiyorum. 

- Senin nazariyene bakJIITSa ben hic;-
bir §ey yapmamahyim, degil mi~ dedim. 

- Ne gibi? Kanm aramak i~in mi? 

- Evet. 
- Zaten ne yapacakhn? 
- Benim niyetim bugiin baz1 ahbab 

lanma gidip sorrnaktJ. 
- Gene de git, sor. Goreceksln ki 

Zehra Hamm geceyi hic;birinde gec;irrr~ 
mi~tir. 

Iedi: cTahsilimi idame ettirebilmek i~in ve kend1 <;I~tl!gmde depo eC.ilmi~ niimuneleri dairede rnahfuz 247 kilo bakla, 
giri§tigirn i§ten ~ekilmek rnecburiye - 549 bu<;uk k~lo yula~, 328 b_U<~uk kilo arpa, 134 kilo bugday, 94 kilo rnislr, 84 ki• 
tindeyim. Bir aile yanmda yatlp kalk- l~ <;avdar, brr beygtr ve b1r masa ile bir karyola <;iftlikte teslim edilmek §ar· 
mak §artile frans1zca ders verrnek ish • tJ~e a?1~ artt~:ma .. ile sahlacakhr. Taliblerin ihale giinii. olan 937 senesi te§ri • 
Yorum. isteklilerin yukanki adresime msa 24 b . nmm unc~ c;~qam .. a giinii saat 14 te 85 lira terninat akr;elerile birlikte 
miiracaatlerini rica ederirn.:o _ ___ Btga Vesayet da1resme muracaatleri ilan olunur. (75~ 

~· 

- 0 takdirde polise miiracaat ede -

cektim. 
- Polisin bu i§le ne alakast var? 
Vehimlerinden en c;ok utanan adamlar

dan oldugum i~in alt;ak sesle mmldan

dtm: 
- Meyus bir harekette bulunup bu-

lunmadtgmi anlamak i~in. 
- istersen polise de sor. <;ok nafile 

bir muracaat oldugunu goreceksin. 
Odanm i~inde sabtmzhkla dola§Iyor· 

dum. F evzi yamrna gelerek dedi ki: 
- istersen beraber <;Ikalun. Sana bir 

yardimim dokunabilirse beraber gelirim. 
- (:ok memnun olururn. Y ammda 

bulunman bana kuvvet vermek ic;in Hfi. 
- Hay hay. Derhal c;Ikahm. 
Rukiyeye tenbih ettim: Hamm eve 

gelirse, ben yaz1hanede olmasam bile, o
raya mutlaka telefonla haber vermesini 
soyledim. F evzi ile beraber ~tkt1k. 

ilkonce Modadaki tamdtklara ugra -
mak istiyordum. F evziyi orada, bir 
kahvede b1rakarak Aziz Beylere gittim. 
Ziyaretimin maksadm1 soylemek istemi· 
yordum. Zebra geceyi orada ge~irmi§se 
tabii, bunu kendi:liklerinden bana haber 
vereceklerdi. 

Evde hizmetc;iden l:ia~ka hie; kimseyi 
bulamad1m. Bu da kulaklan sag1r, ihti
yar bir kadmd1. Bobrek sanctsi c;ektigi i
"in sural! daima astkh. Beni her zaman 

I old••gu gibi ne~· e•iz kar§tladi. Evde kim-

se olmadt&mt soyledi. Karanroa ragmen 
sordum: 

- Diin bizim hamm buraya geldi 
mi~ 

Hizmetc;i du§iindii ve ~ok tereddiid i
c;inde bir «haym> dedi. Bundan §iiphele
nerek yiiziine bakhm. 

- Gelmedi ha ~ diye tekrarladtm. 
Bu sefer emniyet verici bir sesle: 
- Gelmedi, dedi. 
Fakat yiiziime gene tuhaf bir bakt§I 

vardt. Gozlerinin verdigi §iiphe ic;inde 
kaprdan <;Ikiyordum. Kadm ayagmt sii
riiyerek yamma kadar geldi: 

- Beyefendi, dedi, kulagtmlza c;ali-
nanlar dogru mu? 

Hayretler ic;inde durdum: 
- Nedir kulagmtza t;almanlar? 
Hizmetc;i korkak bir bakt§la ve alo;ak 

sesle. 
- Belki dedikodudur, dedi. 
Yiiziine 1srarla bakhgimt goriince an

lath: 
- Zehra Hanim c;ok rahatsizmi§, di

yorlar, dogru mu? 
Parmaklanm ba~mm kenarmda salh

yarak «aklmdan zoru varmi§» manasma 
gelen bir i§aret de yaph. Ben bu i~areti 
gormemi§ gibi sordum: 

- Ne gibt rahatS!Z? 
Hizmetc;i ayni i§areti tekrarladt: 
- Evham getirmi§ diyorlar. 
Cevab vermeden evden c;tkhm. F ev-

ziye kahvede biraz daha oturmasm1 ric~ 
ederek birkac; yere daha ugrad!In. 1kl 
tamdtgimm evine de telefon ettim. zeh' 
ramn hic;birine gitmedigine emin oiduk' 
tan sonra F evziyi buldum: 

- Hakkm var, azizim, dedim, bu k•' 
dm koyiine gitmi§ olacak. 

- Ben ona eminim; fa kat senin ictill' 
de ufac1k bir §iiphe kalmasmt da istei1le!11· 
$imdi polise muracaat edelim. 1kinci ~IJ' 
be Miidiiriinii tamr!In. 

Benim en ~ok ehemmiyet verdigitll 
nokta bu idi. Zehramn hayatta oldugtl!la. 
emin olduktan sonra geride kalan mesele' 
leri halledecegime kanidim. 

- Haydi bir gidelim, dedim. , 
$ube mlidiirii bizi iyi kabul etti. f;!l 

d. . ... . h k lktl• I§emi ogremnce, emen yerinden a 
k . ~ 

~~ h, on dak1ka sonra geldi ve bana 5 

du: . 1 
- Karm1z diin kac;ta evden ,_,k(ll'·~ll 
F · · M··diiru evzmm yliziine bakt1m. u el' 

sorgusundan bir vak'a oldugunu kablll 
memiz laz1mdi. Cevab verdim: 

- Og)eye dogru. 
- Elbisesinin rengi? 
- Pembe. 
- Boylurnu? 
- Evet. c)~ 
Sube miidiirii online bakt1. I-JeY'e 

ic;inde ayaga kalkhm: 

}'J 
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7 CUMHURIYET 

eli I Bayar1n program I 
D [B~taratJ 1 tnoc sahttedel 

ahili i§lerimizde ba§arda-
miicadelelerin teknik !mkanlarm miisaid 
oldugu nisbette inki§af ettirilmesi. 

icabidtr, Bu istikamette c;ah§tlacakhr. 
Zirai kalkznma 

Saym arkada§lar, 

Sin! temin ey!emek biiyiik onem Verdigi
miz i§ler olacaktir . 

Bugday liatr ve korunmasz 

2 - «En ziyade miisaadeye mazhar 
millet» klozunu, ithalat rejimi itibarile 
ancak kay1dh olarak kabul etmek. D . . cak vazifeler 

C ahihy~ i§leri itibarile, arkada§lar; 
Iek f~uny~t Turkiyesinde birc;ok mem
ba ~~ en kem1ren ve hukumetlerinin beili
vaf 1 lne§galesi halinde olan, ic; siyasi da
rn·]jr .Y?ktur. Turk hukumetinin ve Tiirk 
fa1a 171In~n mu§terek emeli, milli ve ferdi 

IYet] . h 

Programla§tlnp tahakkuklanna h1z ve
recegimiz ba§hca i§lerimizdir. 

Ayni V ekalete verilmi§ alan goc;men 
i§lerinin bugiinkii planh vaziyetini idame 
ve yurd dz§mdan gelecek Tiirklere mali 
vaziyetimizin imkan verdigi yard1m ve 
kolayhg1 gosterecegiz. 

Sureti umumiyede geni§ ve etrafh bir 
niifus politikasmt programla§hraca!!Jz. 

Tiirkiyede teknik ve rasyonel zirai in
ki§af meselesi Tiirkiye endiistrile§me sa
va§ma gireli §imdiye kadar Tiirk tari -
hinde hic;bir devrede haiz olmadtgi hu • 
susi bir ehemmiyet iktisab etmi§ bulunu
yor. 

T oprak mahsullerimizin miktar ve 
k1ymet itibarile ba§mda gelen bugdaym 
fiatim degerinden a§agl dii§iirmemek ve 
hem c;iftc;iyi, hem miistahsili dii§iinerek 
korumak ic;in alman tedbirleri idame ve 
geni§let!nek daimi bir stok muhafazasma 
imkan verecek yeni ambar ve silolar m
§asma devam etmek karanndaYJz. 

3 - Muayyen vaziyetteki memleket -
Jerden, lehimize ticaret muvazenesi fark1 
istemek. 

Klering 11ekli 
Bu prensipler bugiinkii dunya ticaret 

§artlan ic;inde bizi klering yoluna sevket
mi~tir. 

du. Bildigimiz gibi miistahsilin rasyonel 
c;ah§masJ demek, istihsal edilebilen ~eyi 
istihsal etmesi demek degildir. Piyasa -
nm istedigi §eyi istedigi miktar ve §ekil .. 
lerde viicude getirmek ve degi§miyen va
stflarla vaktinde piyasada haZIT bulun • 
durmaktu. 

Herhangi malt diinyada rakibsiz san
mak hatad1r. Sureti umumiyede toprak 
mahsullerimizin ve sanayi iptidai madde· 
lerimizin maliyetlerini rakib memleketler 
fiatma behemehal serbestc;e rekabete 
imkan verecek seviyede tutlnak bu direk
tiften ayni zamanda c;zkan manadtr. 

e•- . enn er sahada inbtas1z devam 
"IICS! Ve S . • • d 

kat'' . emere vermes1 tc;m mevcu 
me ~d~lnnJyet ve istikrar havasmm ida -

Si IT, 

Biliyorsunuz ki bu guniin ziraat tek-

Hayvancrlrk, meyvacrlrk, 
zirai sanayi 

Halen ithalat ve ihracatimzzm yuvar
lak rakam yiizde doksamm kleringli 
memleketlerle yapzyoruz. 

l'ii~efin, rnilletimizin laylk oldugu 
n &ek rnedeniyet ve refah seviyesi
d~~arrna~s•m allkoyacak hi~bir engel 
let! Dlllege yer buakllmadtgt ve btra
lerirnf·~ca~l §eklindeki yiiksek ifade
ern • urlriye Cumhuriyetindeki t!§Siz 
YiiklYet .ve istikrar hava.smtn en bii-

Adliye i§lerimiz 
Adliyemize geliyorum. 
Arkada§lar, 
« Yurd emniyeti ic;inde ferdlerin emni

yetini de, layzk oldugu derecede gozo -
niinde tutanz. Bu emniyet Tiirkiye Cum
huriyeti kanunlanmn ve Tiirk hakimleri
nin teminah altmda en ileri §ekilde mev
cuddur. 

nigi yalmz en fenni §ekilde topragm ver
digini istihsal etmek degil piyasanm iste
digini ve istedigi nisbet ve §ekilde toprak
tan almak demektir. 

Bu bakzmdan modern c;iftc;ilik en c;ok 
bilgiye ihtiyac giisteren en asil be§eri c;a
lz§malar arasma girmi§tir. 

Boyle bir zirai kalkmmay1 her§eyden 
once ekseriyeti koylii ve c;iftc;i alan hal -
klmiZln radikaJ kaJkmmaSI ic;in vasi top· 
raklanmiZln, iklimimizin, ve cografi vazi
yetimizin bah§ettigi biiyuk imkam ticaret 
muvazenemizde en kuvvetli eleman hali
ne getirmek ic;in ve nihayet endiistrile§me 
yolunda ilerliyen memleketimizde koylii-

Hayvancthgm te§Vikiue, hayvan cin
sinin zslahma ve c;ogalhlmasma ve hayvan 
mahsulleri endustrisinin ilerilemesine aid 
olarak Parti programmm yiikledigi vazi-

Bununla beraber klering sistemini be -
hemehal aynen muhafaza ic;in hic;bir ar
zumuz yoktur, §ekil ve isim en az bagh 
oldugumuz §eylerdir. 

Eger bugiinkii diinya konjonktiirii de-

Bu miilahazalardtr ki sureti umumiye• 
de rasyonel c;ah§maya Sefin i§aret ettigi 
te§kilatlanma ve te§kilatlandirma, tip iize
rine c;ah§ma mesaisine hususi ehemmiyet 
verecegiz. 

T\ te_nunabdtr. 

b •artz pr ·~· h'l iir· . agrammm emrethgt vee; 1 e, 
taill un .. tnktlab neticelerini yurdda§larm 
Ian &u

1
venligini ve ulusal diizeni kanun -

arnit
1k a koruyan ve hic;bir hadise veya 

rites· . ar§ts~nda samlm1yan hiikumet oto-

Emniyet ve hak i§lerile alakalt usul -
lerde ve kanunlarda kolayhk, c;abukluk, 
a~1khk ve kesinlik esas olmcthdir.» 

Nnt temel say1yoruz. 
ilha Ususj idarelere ve belediyelere Sefin 
sa\l:lnz takib ederek biiyiik kalkmma 
husu§~ltzda ba§art has1lasmt arttracak ve 
"Vazjt\ e hayat ucuzlugunu temin edecek 

PI: er verecegiz. 
lsted'~? .dahilinde strahyarak ba~armak 
IUtt]I&dlltltz ba§l.ca i§lerden bir ktsmt da 

ar Ir: 

l\1·· Zirai asayif kanunu 
lllevz Ustahsillerimizi sevindirecek bir 
bu d u olan zirai asayi§ kanun layihasmt 

evred M I' . . ~ I Cag1~. e ec tse yeh§tlrmege c;a t§a -

a I ~elediyelerin mesaisi 
tan/ :diyeler be§ senelik mesai plaru 
~~. 5

1
llllne sevkedilecek, harita, imar pla

ille/' I§Ik, kanalizasyon, kultiir ve spor 
s1hh 1' ~ocuk bahc;eleri ve kzsaca §ehirlerin 
ba1t~ ve. giizelligini alakadar eden belli
~efi~ 1§.len, planla§tinlacak ve bu planlar, 
kezd l§aret buyurduklan vec;hile, mer -
a~d e «beiediyelerimizi tiireli bir surette 
le k ~~lat~ak, kzlavuzlamak» vazifesile 
~ !d 1 

• edllecek alan teknik biironun miite
b a dim tetkik ve kontroluna tabi olacak-r. 

ise~kle~i:v.eler mesken, bina, yiyecek ve 
"' e gzbz hayat ucuzlugunda olc;iiler 
' nunu tatbik t 'b' I . ~ til d .. . a 1 81 I a I§Vert§ dogrulu -

nl3 a! d~uessn ~azifeler alacaklardu. 
1 e e 1ye g I ) · · oirl e IT enm arhrmak i~in ted-
'e ~r ~hnaca~ ve §ehir dahilindeki kara 
lltah'emz nakhyelerinin ve diger ticari 

IYette umum· h . I . . d 
~)' b I . I tzmet I§ enmn pey er-

e c:dzyelere devri temin olunacaktu. 

lst b $ehirlerin imara 
tii ..,. an uldan ba§lanarak cografi mev
'J e tabi• .. ])'~· 
~~ !eh' I ~ &.uze tgi seyyah celbine miisa-
ilta.k8a1~t1mlz.in bir plan dahilinde ve bu 
hrd_1tn. ar~a !manna devlet biitc;esinden 

edzlecek. 

Po]· Polis teskilatt 
ed 18 le k'J• • • · ece€i § I atmt kazalara kadar te§mtl 
f.01isler ~ Ve §ehirlerde belediye zab1tasJ 
~~ "~'e a ~rafmdan temin edilecektir. Po
h 'e ha~rlerin halkla olan miinasebetle-

11111s1 k a kar§I vazife ve hizmetleri ic;in 
h NUfu lltslar tertib edilecektir. 
d. akklnd 

5
{azlmt, ve jandarma ve polis 

ahilind a d mesaiye her birine aid planlar 
t ~ olia:d evam edilecektir. 
han~lll'tj " a, kasabalarda seyriiseferin 

azlrlzya e ~elameti ic;in umumi bir kanun 
liu~a cagt:z. 

~:iltlek:: dla:ak dahiliye te§kilatumzm 
e a~h bir ah1linde geni§ mikyasta ve 
i ~ l)>j bir Sl.lrette ileri rehberlik vazifesini 
c
81ke dikk §ekilde yapmak ic;in cari mesa-
a ltr. at Ve itina ile devam oluna -

h Sa~hk ~e.ihk i§lerimiz 
ell\111' l§ler' H . 

llli d' l)>et) 1: er zaman iizennde e -
~ tr, e durdugumuz mllli mesele -

hilin~ hu8llst k. 
eq e Ren· a. I c;ah§malara bir plan da -

ecegiz. l§hk vermek siyasetine devam 

1'tl Ana "Ve Srhhi tesisat 
o)illl'tas1 i~i~oc~k hayat ve szhhatinin ko -
c~ktl dog~ §Imdiye kadar tesis edilmi§ 
lllU bak:'ll. d~e <;ocuk bak1m evlerile '<0· 
81 §ahede 1

1
5Panserleri ve slit c;ocuklan 

. ev f:rj . I l\·· n~n sayz annm artmlma-
eq oylerde d ~ 
ll't•~cek koy b o~um yardzmlanm tern in 

'"'leb] . e esl Y f t' k . . k" b v er1 1 . . e I§ trme 1~m oy e e 
- <\.a~a esiSI, 
tn"••n ~rkez] . . 
ihr 111 ·rem· . enntn doktorsuz kalma

tya ..1 tni Y I d d k leclb· c '-~erec . 0 un a o tor sayzsm1 
ttl . eslne k k . . I 

~ h~tin hiz] c;z arma term a mml~ 
,, e zr k bandmlmas1 
·a~· · asa · 
fe11~et]erini Isl:h v.e. ~o~lerimizin sthhi 
ll'tu • rne~bah I l«;In I<;IIecek su tesisatl, 

Tilt s hh a ar te . . . . . y. , 1 at j 1 . . szst ve saue g1b1 u -
Yl I] a Yet ve § br;nz~ tanzimi. 

Ve :Vatak ad:d~d1!~ hastanelerinin sa
S lfastal kl ennm c;ogaltzlmast. 

~''lttrna, trah: arla miicadele 
ahklara k m, frengi ve verem gibi 

ar§I Yap•lmakta alan fen ... i 

Sefin direktifidir; ve adliye i§leri
mizde rehberimiz olacakttr. 

Hukuki mevzuatm ticari ve ikttsadi 
i~lerle olan yakm alakasma §iiphe yok
tur. Kanunlanm!ZI memleketin ekonomik 
inki§aflanna ve bugiinkii iktisadi hare • 
ket icablarma daha uygun bir hale koy
mak zarureti kar§Ismdaytz. 
Tadil ve zslah edilecek kanunlar 

ve te,kilat 
Kara ve deniz ticareti kanunlan iize

rindeki incelemeleri bu sene i~inde biti -
rerek, Biiyiik Meclise arzehnek kara -
nnday1z. 

fcra dairelerinin tslaht ve muamelele
rin daha ziyade ernniyet ve siiratle yii -
riitiilmesinin ehemmiyeti iizerinde du • 
raklamaga ihtiyac yoktur. Bu tslahatm 
tam ve kat'i olmasmt temin ic;in icra ka
nununun mehazz alan lsvic;re adliyesinin 
icra i~lerinde bulunmu§, bir miitehassisl 
davet edecegiz. 

Ozerinde c;ah~Ild1ktan ve ihtiyaclar 
tesbit olunduktan sonra icra te~kilatmm 
vatanda§larm icra dairelerile ili§iklerini 
en iyi bir §ekilde kolayla§hracak hale ge
tirilmesi temin olunacaktlr. 

Me§hud ciiriimler kanunundan miis • 
pet netice almmi§tlr. Bu kanunun tatbik 
sahasm1 geni§leten yeni bir layiha teklif 
olunacakttr. 

Mahkiimlar ~alzftmlacak 
Mahkumlann, i~ yerlerinde c;ah§mala

rmdan kendileri ic;in ve i§ sahibleri ic<in 
kar§Jhkh faydalar hast! olmu§tur. Bun -
!ann daha geni§ mikyasta ve bilhassa 
maden i~letmelerinde c;ah§tmlmalan mu
karrerdir. 

Medeni bir cemiyetin temeli, ka
nunlarmm mutlak hakimiyeti ve 
ferdleri arasmdaki miinasebetleri ile
ri hayat icablartna uygun §ekilde 
tanzim edebilmesidir. 

Tiirk adliye mekanizmast bu kon
sepsi)'onla i§lemektedir ve i§lemege 
devam edecektir. lleriyi kavrayt§, bii
tiin adli mevzuatlmtztn esas vasft o
lacakttr. 

Adliye i§leri hakkmdaki miitalea
lartmtzt bitirirken rejimimizin aleyh
tarhgma kar§t inktlabtmtzin istikrart· 
m teyid i~in daha miiessir kanuni 
tedbirler almak kararmda bulundu • 
gumuzu ilave etmek isterim. 

lkttsad i§lerimiz 
Simdi arkada§lar, 
Her zaman ve her i§te isabel §cl§· 

mtyan karakteri oldugunu tecriibe 
ile de bildigimiz Sefin bir kiil diye 
ifade ettigi ekonomik i§lerden bahse
decegim. 

Onder, bu kiirsiiden §U hakikatle
ri soylemi§tir: 

«Derhal bildirmeliyim ki, ben, eko
nomik hayat denince, ziraat, ticaret, 
sanayi faaliyetlerini ve biitiin nafta 
i§lerini, birbirinden ayn dii§iiniilme
si dogru olnuyan bir kiil sayartm. Bu 
vesile ile §Unu da hattrlatmahytm ki, 
bir millete miistakil hiiviyet ve kty -
met veren siyasi varhk makinesinde 
devlet, fikir ve ekonomi hayat meka
nizrnalan, birbirlerine bagh ve birbir
lerine tabidirler. 0 kadar ki, bu ci
hazlar birbirine uyarak ayni ahenkte 
~ah§llnlmazsa hiiki'imet makinesinin 
motris kuvveti israf edilmi§ olur. 
Ondan beklenen tam verim elde edi-
lemez.» • 

Onun biiyiik gorii§ ve ilhamlannm ifa
desi olan Parti programimiz tanm, en -
diistri, madenler, ormanlar, tecim ve ba
ymdzrhk i~lerini ekonomi ba§hgz altmda 
toplamt§ bulunuyor. · 

Sefin ekonomik i§lerde parolast en ile
ri teknikle, planh ve en rand1manh §ekil
de c;ah~tlmasidlr. 

Sef, bunu bize c;ok yerlerde «rasyo -
nellesme» kelimesile ifade etmi§lerdir. 

Zfraat, fktisad, Nafza ve hatta Maliye 
Vekaletlerinin ugra§hklan i§lerin birbiri -
nin kuvvetini azaltmtyacak ve bilakis artl
racak §ekilde merkezi bir koordinasyona 
tabi tutulmasJ, rasyonel ~ah§manm tabii 

niin i§tira kudretini artlrmak ic;in ihmal 
edilemez bir zaruret say1yoruz. 

Atatiirk, tutulacak yolu 
gostermi§tir 

Memleketin kudret ve refahtm ar
brmak ziraatte kalkmrnaga baghdu. 

Atatiirk, tutulacak yolu her ftrsat
ta bize gosterinl.§ ve bizzat ziraatle 
ugra§arak oviiniilecek esaslar mey
dana getirmi§tir. Bugiin millete he
diye etmit olduklart ~iftlikler en az 
miisaid iklim §eraiti i~inde bile tek -
nikle, sebatla ~ab§mamn ne biiyiik 
neticeler verebilecegini, biitiin mem
lekete filen gosteren fikir ve emek 
ahideleri halindedir. Tiirk ~iftc;:isi Bii
yiik Kurtanctsmm bu en biiyiik der
sini asil jestile birlikte daima minnet 
ve §iikranla yadedecektir. 

Hiikumet de Atoatiirkiin izinde yiirii -
yerek bu c;iftlikleri biitiin miiesseselerile 
bulunduklan bolgeler ziraatinin kalkm -
mast ic;in niimune c;iftligi halinde idare ve 
inki§af ettirmegi ve §imdiye kadar devlet 
elinde bulunan ve bundan sonra ihtiyaca 
gore yeniden tedarik edilecek alan diger 
c;iftlikleri de bunlarla ayni idare sistemi 
altmda tophyarak bulunduklan bolgeler
de en faydah ziraat usullerini ve san'at
lanm gostermek hizmetlerini geni~letme
yi kendisi ic;in vazife saymaktad1r. Bu 
maksadla yakmda yiiksek huzurunuzda 
bir kanun layihasi sunulacakttr. 

Kuvvetli planh bir rasyonalizasyon sa
va§I zirai kalkmma davamtzm en hayati 
muvaffakiyet unsurudur. 
Standardizasyon ve ~ok mahsul 

Harici ticaretimiz bakimmdan biiyiik 
ehemmiyet verdigimiz standardizasyonu, 
tam olarak tahakkuk ettirebilmek ic;in bu 
istikamette itinalara, ekim anmdan itiba
ren ba§lamak icab eder. 

Miistahsile c;ok ~e§idli fakat azar azar 
degil her mahsulden imkan nisbetinde az 
c;e§idli fakat c;ok miktarda istihsal terbi
yesini vermek ve bunun en teknik ve iktl· 
sadi §ekilde nas1l yapilabilecegini ve pi
yasaya nasi! sevkedilecegini ogretmek 
icab eder. 

Mahsuller iizerinde ~alr~ma 
Her memleket bu davay1 miistahsili 

te§kilatlandtrarak ve bilgiyi tam zama -
mnda ve devamh surette koyliiniin aya -
gma kadar gotiirerek halletmi§tir. Ekim 
ve mahsul zamanlan, baglan, tarlalan, 
bahc;eleri adtm adtm dola§acak, kiiyliiyii 
samimi alakasma oldugu kadar nisbi bil
gisine de inand1racak ve filen bu bilgisini 
gosterip ispat edebilecek geni§ bir zira • 
atc;i ordusu memleketimiz ic;in idealdir. 
Bu istikamette c;ah§malanmiZJ geni§let • 
mek azmindeyiz. 

Bu sene yayla mmtakasmda bu §ekil
de bir c;ah§maya ba§lanacakhr. 

Biitun zirai mahsullerimizi ticarete el
veri§li tiplere irca etmek, miktarlanm ar
tlrmak ve bilhassa di§ pazarlarda rekabe
ti dii~iinerek istihsal maliyetlerini azalt • 
mak ic;in devamh ve dikkatli c;ah§malar 
ba§ta saydigzmtz vazifelerdendir. 

Bu mevzuda: 
Mahsullerin miktar, kalite ve maliyet

lerine zarar veren ve yeti§tiricilerin emek
lerini ekseriya heba eden nebat ve hay
van hastahk ve dii§manlarile miicadeleyi 
kuvvetlendirmek ve muhtelif bolgelerde 
ilmi tecrubeler yaparak bu miicadeleyi 
usulle§tirecek ve memleket vasitalarmdan 
istifade imkanlanm ara§hracak istasyon
lan r;ogaltmak. 

Her ~e§id mahsul ic;in verimi ve kalite
yi yiikseltip, maliyeti du§iirmek bak1mm· 
dan en uygun ve fayda!t fenni yeti§tirme 
ve ~ah§ma usulleri aramak ve iyi tohum, 
iyi fidan ve a§! temin etmek. 

Ziraatte miihim amillerden olan top
rak kuvvetini koruma vasttalanm mura • 
kabe altmda bulundurarak bunlann ba§· 
ka maksadlar ic;in israf edilmemesine ve 
memlekette kimyevi giibre fabrikalarmm 
siiratle kurulmasma ehemmiyet vererek 
bu yoldan da toprak kuvvetinin artmlma· 

feyi dikkatle yerine getirmege ~ah§aca -
gzz. gi§ir veya herhangi memleket bize ana 

maksadzmzzi temin edecek bir §ekil tek -
!if ederse veya milli ticaretimiz ic;in temin 
ettigimiz menfaatler imkan verirse diger 
bir §ekle de gitlnekte tereddud etmeyiz. 

T aze meyva ve sebze ihracahm i~ ve 
dt§ piyasa bakzmmdan te§kilatlandirmagl, 
bilhassa taze meyva ihracatlmiZI te§vik, 
himaye ve hzzlandirmayt liizumlu ve fay
dah goriiyoruz. 

Ziraat sanayii bilhassa iizerinde me§· 
gul olacagJmiz mevzu olacakhr. 

Bu arada siitc;iiliige, slit sanayiine hu
susi onem vermekteyjz. Suasile §ehir ve 
kasabalanmlZln temiz ve ucuz siit ve ma
mulah ihtiyaczm temin edecek fabrikalar 
tesisine ve bununla ahenkli bir surette 
koylerdeki siitleri k1ymetlendirecek ve 
sah§l kolayla§tlracak kooperatifler te§ki
line c;ah§zlacaktu. 

Ormanlarm muhafazas1 
ve i§lemesi 

$ef, «Orman servetimizin korun
mast liizumuna, ayrJca i§aret etmek 
isterim. Ancak, bunda miihim olan, 
koruma esa.slartm; memleketin tiirlii 
agac ihtiyaclarmt devamh olarak kar
tdamast icab eden ormanlanmlZI mu
vazeneli ve teknik bir surette i§lete
rek istifad~ etmek esasile makul bir 
surette telif etmek mecburiyeti var -
dtr,)> buyurmaktadiT. 

Bu direktifi takdir edecek ve orman 
i§letme ve idarelerine ucuzlugu, kolayh
gi viicude getirecek esaslar anyacagtz. 

Maden istihsali programtm1za gore 
seneden seneye artacak olan siitun ve 
travers ihtiyaclanm daha ernniyetle kar
§thyabilmek ic;in elveri§li bolgelerde ye -
niden okaliptiis ormanlan yeti§tirmege ve 
diger bazt liizumlu yerlerde de agachk
lar viicude getirmege c;:ah§acagJZ. 

Parti programmm devletr;ilik prensipi 
ic;in ba§hca tatbik mevzuu olarak i§aret 
ettigi orman i§letmelerinde ana olacak bir 
mali miiessese kurmagi da onde i§lerden 
say1yoruz. 

Ziraat, hayvancthk ve orman faaliyet
lerinde bilgi ve ileri giirgiiniin biiyiik te
siri hiikumetimizi bu bak1mdan da esash 
tedbirler almaga sevkedecektir. 

~ilt~i ~ocuklarzna mekteb ve 
kurslar 

Verimli, teknik modern c;ah§malarile 
c;iftc;ilerimize en iyi niimune ve rehber o
lacagmda §iiphe etlnedigimiz bolge c;ift. 
liklerinde c;iftc;i c;ocuklanm yeti§tirmek 
iizere pratik c;iftc;ilik okullan ac;mak, kt§ 
kurslarile koylerde kzz ve erkek ~iftc;i c;o
cuklanm hamlamak ve muhtelif istas • 
yon, fidanhk ve okul gibi miiesseseleri
mizde muayyen i§lere mahsus ihtisas kurs
lan tertib etmek, ziraat orta okullarmda 
ameliyat ve tatbikatJ esas tutarak bu okul
lardan c;zkacak genclerin c;ift~ilere haki
kl yo! gostericilik yapabilmelerini temin 
eylemek, yuksek ziraat okullannda cid
di ve disiplinli bir akademik tahsil §art -
lanm tamamlamak ve aynca ilmi ara§hr
malarla ve esaslt tatbikat i§lerlie ugra~a -
cak mutehasstslar yeti§tirmek ic;in yiiksek 
ihhsas merkezleri tesis etmek, pratik bil
gileri yayacak ne§riyat ve filimlerden is
tifadeye ve sergi ve te§viklere ehemmi
yet vermek bu tedbirlerden olacaktu. 

Ekonomi Bakanhgt Parti programmm 
bu Vekaleti alakadar eden biitiin direk -
tifleri iizerinde faaliyettedir. 

Bu faaliyetin esaslanm §U gruplarda 
tophyabiliriz: 

Ic; ve d1§ konjonktiire uygun bir ticaret 
politikasi. 

Planlt endiistrile§me. 
Radikal bir maden politikas1. 
T oplu bir deniz program!. 
Rasyonel c;ah§ma havasm1 kuvvetlen

dirme. 

Dz11 ticaret politikasz 
Dz§ ticaret ic;in Parti programimzzm 

I 2 nci maddesile verilmi§ direktifler ma
lumunuzdur. Bu direftikler Sefin lisanm· 
da daha aydmlanarak: 

Ticaret muvazenemizin aktif karaktc
rini muhafaza etmesi. 

T~caret politikamlZln, milli ve bey -
nelmilel konjonktiire daima uyacak hal
de tutularak dinamik kalmas1. 

$eklinde ifade edilmi§ bulunmaktad1r. 
Bu esaslan takiben tatbik ettigimiz ve 

tatbikma -devam edecegimiz politikay1 
&oylece hulasa edebiliriz: 

1 - Kar§tltkh kolayhk esasi, iki ta
rafh anla§ma yolu. 

$u suretle $efin i§aret ettigi intibak 
elastikiyetini daima muhafaza edecegi -
miz tebariiz eder. 

Hulasa politikamtz zaman ve ihtiya
ca miitemadiyen uyan gudiimlii ekonomi 
politikasJdir. 

Bu yolda dikkatle yiiriinecektir. 
1~ ticarette 

.$efin emri c;ah§malanmtzm: 
T e§kilatlanma, 
Muayyen tipler iizerine i§leme, 
Rasyonelle§me ve rasyonelle§tirme 

cepheleri iizerinde bilhassa teksifidir. 
«Kesin zaruret olmad•kc;a, piyasalara 

kan§tlmaz; bununla beraber, hic;bir pi -
yasa da ba§! bo§ degildir» ana direktifi 
verilmi§tir. 

$ef, ((Tiiccar milletin emegi ve iire
timi k1ymetlendirilmek i~in eline ve 
zekasma emniyet edilen ve bu emni
yete liyakat gostermesi gereken a
damdtr.» demi§lerdir. 

Kemalist rejim ve ekonomi 
Bu yalmz Kesmalist rejimin fikirlerde 

ve dii§iince tarzmda ba§ardtgl muazzam 
inkzlabm degil, Tiirk tuccara, ancak bu 
memleketin en yiiksek idealinin sinonimi 
olan Sef tarafmdan verilmi§ en §erefli, 
en buyuk ve o nisbetlerde roes' uliyetli 
milli vazifenin ifadesidir. 

Bunu, biitiin ticaret alemimiz, §iikran
larla ve c;ok derin bir huzur ic;inde kar§I· 
lamt§ttr, 

Kemaliat rejim, miilkiyet, ferdi 
mesai, ve ~h§ma lnymetini, ekono
mik politikastmn esast olarak almak
tadtr. Kemalist rejim, ekonomiyi bir 
teknik diye kabul etmektedir. 

Fakat Kemalist rejim, milli menfa
ate uymtyan, devamh bir tahsi men
faat kabul etmemektedir ve etmiye
cektir. 

Bu, ic;timai ve milli benlik duygusu 
daima §ahsi varhk duygusunu yenmi§ 
olan biiyiik Tiirk milletinin ruhundan ve 
engin tarihinden fz§kuan milli karakteri
dir. 

Bu ruhun ve bu tarihin sembolii olan 
.$ef, bize bunu kelime ve ciimle halinde 
veriyor. Bu memlekette herkes, ~alt§ma
lannm her~eyden once «daima daha 
kuvvetli, daima daha refahh Tiirkiye» 
idealine ne derecelerde hizmet etlnekte 
oldugunu dii§iinmege, ve hamlelerini ona 
gore ayar etmege mecburdur. 

Milli tiiccarm vaslz 
Bir tiiccarm yalmz §ahsi menfaat

lerini dii§iinmesi demek, istifade et
tigi memba1 kurutmast demektir. Bu 
ancak kendisini bir kolonide farzeden 
adam tarafmdan dii~iiniilebilir. Tiir
kiye bOyle olrnadli1 i~in bu tarzda 
~ah~mak istiyenlerin hareketlerine 
mani olacak tedbirleri almakta gecik
miyecegiz. 

Milli tuccar demek, membaz olan mil~ 
li istihsali daima feyizli tutmaga ve aym 
zamanda onun piyasa kalite ve miktar 
bakimlarmdan inki§afmt her§eyden once 
dii§iinmegi vazife edinmi§ adam demek
tir. 

Milli tiiccar demek, buyiik kalkmma 
sava§mda, rol aim!§ adam demektir. 

Milli tiiccar demek, bu milletin temiz, 
diiriist ahlakmm, sozlerine ve imzalarma 
sadakatinin temiz, c;al§masmm modeli ve 
miimessili demektir. 

Hic;bir kimse, bir tiiecar kadar mem -
leketi ic;in iyi veya fena propaganda, iyi 
veya fena bir fikir vasttasi olmak imkan 
ve mevkiinde degildir. 

Sefin Turk tiiccara hitabtmn ihti
va ettigi bu yiiksek ideolojinin muha
faza Ve inki~fma bilhassa ehemmi
yet verilecektir. 

«Piyasalara kesin ihtiyac olmadtk· 
~a miidahale etmemek ve b&,ft bo§ 
da btrakmarnak.» 

Bu direktifin, istihsale kadar uzanan 
cephe iizerine ehemmiyetle tatbik ve ta
kibi laz1m vazifeler de vermekte oldu • 
gu meydandadtr. 

Rasyonellefme planz 
Miistahsilin rasvnnt>l c::ahm~<l laztm -

Satz~ ve kredi kooperatilleri 
T e~kilatlandzrma ve te§kilatlanma ke• 

limelerile kasdedilen hareketin rasyonel• 
le§me ve rasyonelle§tirme gayeli ve mii~· 
f:rid~n ticari hedefli bilumum kurum §e• 
k1llen oldugunu tasrih etlnemize li.i.zum 
yoktur. 

Gene bu maksadla ve ayni karukterde 
olmak iizere hiikumetin yakm korrtrolu al• 
tmda sah§ kooperatifleri birlikleri te§ki .. 
line ehemmiyet verecegiz. 

193 7 plam bunlardan lgd1rda, Kars
ta, izmirde, T rakyada tesis edilecek illi 
dordiinii ihtiva ediyordu. 

Bunlann te§kil ve faaliyete getirildik • 
Jeri malumunuzdur. 

Oniimiizdeki ytl fmd1ktan ba§hyaral: 
diger belliba§h mahsullerimize aid te§ki· 
lat mesaisile gec;ecektir. 

Bu meyanda, birlik te§kili fikrine ta • 
mamen muvazi bir inki§af gostermesi la· 
ztm gelen tanm kredi kooperatiflerinin 
de tevessii ve taaddiidii ve mevcudlann
dan icab edenlerin tanzim ve IS!ahi i~in 
tedbirler almacakhr. 

Ciddi ve sebath bir standardizasyon 
politikast ciddi ve rasyonel c;ah§mamn bir 
zarureti olarak iizerinde ehemmiyetle 
durdugumuz ve duracagimtz bir mevzu
dur. 

«Murakab~ nizamnamesi» ne bagla • 
mak nam1 altmda bugiin yapmakta oldu· 
gumuz hareketlerin, ancak bu istikamette 
attlml§ hirer ad1m oldugunu ve hakikl 
standardizasyonun ne gibi ba§anlara da 
ihtiyac gosterdigini bilmiyor degiliz. 

Bunlan da biran evvel temine ehem • 
miyetle ~alt§Jyoruz. 

Bugiin yaptigtmiz §eyler, bugiinkii va• 
ziyetin ticaret bak1mmdan zaruri ve bu
gunkii §artlarm tahakkuk baktmmdan 
miimkiin gosterdigi i§lerdir. 

Miistahsil arasmda bu tarzda ~alt§ -
malann icab ettirecegi fazla itinalar, tiic• 
car arasmda ah§Ilmt§ yolun degi§tirilme· 
sindeki zorluklardan bahsedenler olmu~ • 
tur ve biz bu istikamette ilerledikc;e ihti -
mal daha bahsedecekler de olacakt1r. 

Bunlara kar§t §imdiden soyliyecegimiz 
§ey, standardizasyon i§inin milli mahiyeti 
ve milli i§lerde hic;bir tereddiid ve miit· 
kiilatm mevzuu bahsolamzyacagtdir, 

Bir malin iizerinde, Tiirkiye men • 
teinin goriilmesini haric nazannda o 
maim kalitesinin teminab haline ge
tirmek milli bir davadtr. Bu balom • 
dan kanuni miieyyideleri ve kontrol 
te§kilabmtzt kuvvetlendireceiiz, 

Endiistriletme 
$imdi endiistnle§me ki§lllma geliyo .. 

rum. 
$ef diyor ki: 
«Endiistrile§mek en biiyiik milli 

davalanm1z arasmda yer almaktachr. 
Cah§mast ve yll§arnast i~in ekonomik 
elemanlan memleketirnizde mevcud 
olan biiyiik, kii~iik her ~t!§id sanayii 
kuracai1z ve i§letecegiz. En bqta va
tan miidafaa.st olmak iizere mahaul· 
lerimizi klymetlendirmek v~ en ktaa 
?'old~n en ileri ve en refahb Tiirkiye 
tdeahne ulll§abilmek i~in bu bir za.. 
rurettir. » 

Arkada§lar, 
Biiyiik sanayi hareketinin Onsekizinci 

asuda nastl ba§ladzgmt ve o tarihlerde 
A vrupanm herhangi ko§esinden daha ile
ri olmak §artile mevcud ve bugiin eserle· 
rine aid niimuneler miizelerimizde mah
fuz Tiirk tezgah sanayiinin makine ku
rulamadtgt kapitiilasyonlar yiiziinden 
miidafaa da edilemedigi ic;in biiyiik en -
diistri mamulat! seli kar~zsmda nas1l sili
nip gittigini bilirsiniz. 

Mutlak istiklalini temin, sosyal ve si
yasal biinyesine aid inkzlablanm ikmal ve 
bu baktmlardan bugiin diinyada pek az 
memlekete nasib olan istikrar ve emniyet 
durumunu tesis etmi§ olan Tiirkiye, Lo
zanda yzrttlgt kapitiilasyonlann Tiirk 
topraklanna dalm•§ son me§'um izini de 
kokiinden sokiip atmak istiyor. 

Milli aafJa 
Bu kat'! tasfiyenin de biran evvel ba

§anlarak Tiirkiyenin layzk oldugu refah 
ve emniyeti bulmasi, Tiirk c;ift~isinin 
mahsuliinii dahilde kiymetlendirebilmesi, 
Turk miistahsilinin mumkiin olam dahil-

fLO.tten sahifevl t;evfrinizl 



8 

de bulmas1 imkanmm temin edilmesidir. 
Biz «otartist» degiliz. Fakat Tur· 

kiyede ekonomik §&rtlan mevcud ve 
milli ekonomi baktmtndan yap1lmast 
kabil veya zaruri her§eyi yapmak ve 
yapbrmak niyetindeyiz. 

F erd tarafmdan yapilabilecek i§lerin 
ferdlerce yapilmasml himaye ve te§vik 
edecegiz. Bu maksadla sanayii te§vik si· 
yasetimizde devam edecegiz. 

F akat ferdi mesai veyl} sermayenin bu
giin it;in yetmedigi veya gidemedigi i§ • 
lerde, milli korunmanm gerektirdigi hu
suslarda, milli emniyeti ve umuml men • 
faati temin etmek, ferdl mesai ve serma· 
yenin t;~idlenip biiyiimesini kolayla§hr -
mak i~in devlet i§ ba~ma gec;ecektir. 

Bu baktmdan Kemalist rejimin 
karakteri yaptct ve yapbrtct olmas1 ve 
bazt memleketlerde oldugu gibi mev
cud !retidli smtflar menfaati arasmda
ki miicadeleleri uzlqbrmak degil, U· 

mumi ve ferdi !r&h§maya ve menfa • 
ate hizmet gayesini gutmesidir. 

Temeli, Turk milletinin umumi 
menfaati, Turkiye ekonomik kabili • 
yeti ve imkanlan ahenkli bir milli e· 
konomi manzume ve cihazlanmast • 
nm Turk vatanmda dogup serpilmesi 
milli idealidir. 

$efin bize verdigi emir ve ideoloji 
budur. 

Sanayile§me planinin 
verimleri 

Bildiginiz gibi ilk be§ yilhk sanayi -
le§me plamm1z 1934 te ne§redilmi§ti. 

Geni§ manasile en rasyonel t;ah§ma 
esasm1 da ihtiva eden bu ilk plan haZIT • 
hklan bitmi§, ve onlann da in§alanna 
gec;ilmesi, giin meselesi haline gelmi§, bir 
iki fabrika istisna edilirse tamamen ·ve 
§imdiden realize edilmi§tir denebilir. 

Bunlann milli ekonomi bak1mmdan 
temsil ettigi kudret hakkmda bir fikir ver
mek it;in reorganize ettigimiz Bakukoy 
bez ve in§aatJ plan dahilinde ilerlemekte 
olan Karabiik demir • ~elik fabrikalan da 
dahil edilmek suretile gayrisaf! imalat 
k1ymetlerinin 150,000,000, safi istihsal 
k1ymetlerinin 129,000,000, kullandJkla
n ham madde k1ymetlerinin 21,000,000, 
tahsis olunmu§ sermaye yekununun 60 
milyon Tiirk liras1 oldugunu ifade edebi
liriz. 

Plan harici yaptlan fabrikalaT 
1 inci be§ senelik program harici ola

rak Karabiik Demir • <;elik fabrikalan 
grupuna §ehirlerimizin muayyen devre 
zarfmda ic;me suyu tesisatma malik olma· 
lan hakkmdaki kanunu nazara alarak bir 
c;elik boru fabrikas1 da ilave edilmi~tir. 

Gene ilk be~ senelik program harici 
olarak sun'i giibre imali dolay1sile mem· 
leketin zirai kalkmmasile alakah bir ha
miZI azot fabrikas1 dogu ve orta Anado
lu t;imento ihtiyaclanm kar§Jlamak iizere 
60,000,000 ton i~ihsal kudretinde bir ~i
mento fabrikas1, doguda 1 0,000 iglik bir 
iplik fabrikasJ kurulmasl hakkmdaki me· 
saimiz hayli ilerlemi§tir. 
lkinci bef senelik plan da haztr 

Sefin emrettigi ikinci endiistrile§me 
plam ic;in hazmz. Biit~e imkanlanm te· 
min ettikten ve tali tetkiklerini de tamam
ladJktan soma huzurunuza gelecegiz. 

Kii~iik ve turillik sanayi 
Ku~iik sanayie, el sanayiine, turistik 

sanayie, biiyiik endiistri hamlemize mu • 
vazi bir ehemmiyet verecegiz. Bu, zaten 
biiyiik sanayi karakterimizin kendiligin -
den de dogurup inki~afa gotiirecegi bir 
netice olacaktJr. 

Bu babda bir kanun layihas1 takdim 
edilmek iizeredir. 

Maden politikamiz 
$imdi $efin i§aret ettigi maden politi • 

kam1za geliyorum. 
Sef diyor ki: 
«Tiirkiyede devlet madenciligi 

milli kalkmma hareketile yakmdan 
alakah miihim mevzulardan biridir. 

Umumi endustrile§me telakkimiz
den ba§ka maden arama ve i§letme 
itine her,eyden once harici tediye va
sttalannt doviz gelirimizi arthrabil
mek i!rin devama ve hususi bir ehem
miyet vermege mecburuz. 

Maden tetkik ve arama dairesinin 
!r&btmalartna azami inkitaf vermesi
ni ve bulunacak madenlerin rantabi
lite hesablan yapddddan sonra plan
It tekilde hemen i~let~eye konulma
stni temin etmemtz lazJmd1r. Elde 
bulunan madenlerin en muhimleri 
i!rin ii!r ytlhk bir plan yaptlmahdir.» 

Arkada§lar, 
T etkikata ve vesaika day anarak var

d1gimiz kanaat Tiirkiyenin bugiinlin en 
miihim maden sanayiini tesise imkan ve~ 
recek ham maddelere ve smal ihtiyaclan· 
m1z ic;in ve ayni zamanda d1~ ticaretimiz 
ic;in miihim toprakalh servetine malik ol
dugudur. 

0~ senelik plan yapJlJyor 
~efin emrettigi ii.y senelik plan derhal 

yap1lacak ve gene bu kiirsiiden emrettik
leri komiir istihsalatJmizm lie; senelik plan 
devresinde en az bir misli artmlmasl ve 
Divrikide bulunmu~ olan yiiksek tenorlii 
demir madeninin Karabiik plan haricin
de kalacak miktannm ihraci i§ine ba§la
nacakhr. 

CUMHURIYET 

Maden arama ve i~letme 
laaliyetimiz 

Tiirkiyeyi saha saha ve bir plan dahi
linde aramak vazifesile Maden T etkik ve 
Arama Enstitiisiiniin ve bulacag1 maden
lerden rantabilite hesablan miisaid olan
lan i§letmek vazifesile Eti Bank1 te§kil 
buyurmu§tunuz. 

Bunlann mesailerinin $efin ir1ad ve 
i§areti istikamemetinde ilerleyil tamm 
muhtasaran arzetmeme miisaade ede -
ceginizi iimid ederim. 

Memleketimizde mevcud maden ser • 
vetleri hakkmda hergiin, bir giin evvele 
nazaran daha etrafh malumata malik bu
lunuyoruz. 

Bu suretle, ge~mi§ olan k1sa mliddet 
zarfmda Giilamanda buldugumuz enter
nasyonal olc;iide klymeti haiz krom rna· 
denile Kuvarshan bak1r madenini ve 
ehemmiyeti herkese malum olan Eregli 
komiirleri i§letmesini, hele senelerdenberi 
muattal duran Erganideki zengin baku 
madenlerimizin tesisabm ikmal i~in ciddi 
faaliyete get;tik. 

Elde edilmi§ neticeler, arama, tetkik 
ve i§letme i§lerimize yepyeni bir h1z ver -
memizi te§Vik edecek mahiyettedir. Bu 
hiZJ da verdik ve verecegiz. 

Sef, <<Elde bulunan madenlerin en 
miihimleri i~in U!r ytlhk bir plan» i§a· 
reti verdiler. 

$iiphe yok ki komiir, Tiirkiyenin c;e -
§idli bak•mlardan bu maksadla gozoniine 
alacag1 madenlerin ba§mdad1r. 

Komiir havzamnda istihsalat 
arltyor 

Eregli komiir havzamlZin ta§komiirii 
istihsalah, Tiirkiye Cumhuriyetinin tees -
siisii tarihinden itibaren 41 8, 000 ton Yl· 
kanm1~ komiirden ba1hyarak 1936 sene
sinde 1.588,000 tona balig oldugunu 
bilirsiniz. 

Bu devamh artma, bizi memnun ede • 
cek bir netice olmakla beraber memleke • 
tin giinden giine artan sanayii, nakliyat 
ve ev mahrukatJ ihtiyaclarmt onlemek ve 
gene d1§ piyasalardan gittik~e artan ta -
lebleri kar§Ilamak maksadile komiir is • 
tihsalii!Jizi daha genr§ bir mikyasta artir
mak liizumu a§ikardir. 
Komiir istih•alattmtz % '1 20 yi 

bulacakttr 
Esasen komiir madenlerimizin devaml1 

istihsal imkanlanm korumak i~in komiir 
havzamiZa rasyonel istihsal usullerinin 
sokulmas1 da bugiinkii diinya tekniginin 
kat'i icablarmdandn. 

Bunun i~in iptidai bir ha1de ka1mi§ o
lan maden te~hizatJmiZI yenilemek ve 
maden i§t;ilerimize daha miikemmel ~a • 
li§llla ve ya~ama §eraiti temin etmek, on· 
lara madenciligi sevdirmek laz1m gel
mektedir. 

Program1miza gore biiyiik komiir amil
lerimizin istihsalatl 1936 senesine naza· 
ran: 

Bu madeni de senede 8000 ila 10000 
ton saf bak1r almacak vet;hile i§letmeye 
karar verdik. 

Murgul, senede 400 ila 500 bin ton 
ham bak1r cevheri i§liyecegi i~in mem -
leketimizin miihim maden merkezlerin -
den biri olacakbr. Bak1r madenlerimizin 
tesisab ikmal edilip hepsi i§letmeye ge~ -
mi§ bulundugu tarihte yani lie; sene sonra 
senevl istihsalabmiz 20,000 ton safi ba
km bulacaktJr. Bunun ihrac k1ymeti bu
giinkii piyasalarda cari vasati fiata naza· 
ran senede 6,000,000 Turk lirasJdJr. 

Demir madenimizin ifletilmesi 
Sef, Divriki demir yatagmm biran ev· 

vel i§letilmesi liizumunu ehemmiyetle i§a· 
ret buyurdular, 

Divriki mmtakasinda Maden T etkik 
ve Arama Enstitiisii tarafmdan ke§fedi • 
lerek tetkikatJ yap1lan demir yatagmm 
sathmda 15,000,000 ton demir cevheri 
mevcud oldugu tesbit edilmi§tir. Cevher 
yatagmm daha derinlere kadar imtidad 
etmesi umulmaktadir. 

!sve~ ve Uralm me§hur magnetitleri 
ayarmda olan bu cevherin vasati demir 
tenorii yiizde 65 raddesindedir. 

Ayni mmtakada ve Hasant;elebi civa
rinda jeolojik tetkik devam etmektedir. 
Y akm bir a tide i§letilmege ba§lanacak o· 
lan Karabiik demir • c;elik fabrikalanml· 
zm ihtiyacJ da derpi§ edilerek bu made
nin mf ihrac maksadile §imdiden i§let -
meye almmasm1 programimJza ithal ede
cegiz. 

Senede §imdilik 500,000 ton demir 
cevheri ihrac1 esasma gore ayarlamayi 
dii§iindiigiimiiz bu madenin ihrac k1yme· 
ti senede 2 ila 2,5 milyon lira raddesin • 
de olacakhr. 

Simli kurfun ve altm 
Gene bu mevzula alakah olarak size 

bahsedecegim simli kur§un ve altm istih
salatJ vard1r. 

Maden T etkik ve Arama Enstitiimiiz 
iki, lit; senedenberi memleketimizin muh
telif mahallerinde tesadiif edilen ehem
miyetli simli kur§un zuhurah iizerinde 
tetkikat yapmaktad1r. 

Bu miiddet zarfmda yap1lan haf -
riyah ve ihzarat Bulgardag1 ve Keban 
madenlerimizin i§letmeye miisaid oldu -
gunu ispat etmi§ bulunuyor. 

Bu iki madeni ele ahp istihsalata gec;
mek arzusunday1z. 

Keban madeninde iyi evsafta ve i§ • 
letmeyi muhik k1lacak miktarda simli 
kur§un, BulgardagJ madeninde ise altm 
ve simli kur§un cevheri mevcuddur. 

Y ap1lan projelere gore bu rna denier· 
de liizumu olan tasfiye tesisatt viicude 
getirilmek suretile senede bir milyon Tiirk 
liras1 k1ymetinde kur~un, altm ve giimii§ 
istihsali kabil olacaktJr. 

Yukanda bahsolunan biitiin maden -
lerin tam rand1manla ~ah§maga ba§la -
d1klan zaman doviz membalmiza 14 mil
yon Turk liras1 ilave edilmi§ olacak ve 
memlekette i§ hacmi de bu nisbet fevkin· 
de artmi§ bulunacakhr. 

Yeniden arantlan madenler 

1938 senesinde yiizde 55, 1939 sene· 
sinde yiizde 75, 1940 senesinde yiizde 
11 0 artm1~ olacaktJr. 1941 senesinde bu 
artJ§ nisbeti yiizde 120 yi bulacakt1r. 

lstihsalimizin miktaTt ve hletmeye konulmas1 takarriir eden 
ihracattn ktymeti yukanki madenlerin tesisine ge~mekle 

Bunun rakam halinde ifadesi, 2 mil- beraber bununla muvazi bir surette yii • 
yon 700,000 ton y1kanm1~ komiirdiir. riiyecek ve miistakbel programlar i~in ye• 

Biz kiic;iik amillere de vazife verece • ni yeni i§letme mevzulan temin edecek 
giz. Maamafih kii~iik amillerin istihsalle- olan arama i§lerini sistem dahilinde de • 
ri bu miiddet it;inde aynen baki kald1g1 vam ettirmek istiyoruz. 
takdirde bile umumi istihsalahmiz 3 mil- Arama hafriyatma ve ihzar ameliyah· 
yon ton y1kanmJ§ komiire t;Jkml~ buluna· na tabi tutulmas1 muvaf1k goriilen daha 
caktJr. muhtelif maden yataklanm1z mevcud • 

Bugiinkii ic; ve d1~ piyasalarm vaziye· dur. 
ti aynen baki kalmak ~artile istihsalati • Kur§un zuhuratmdan Denek, Praj 
mJZla miitenasib olarak artacak olan ih- man, Giimii§hane gibi: 
racatJmmn memleketimize temin edecegi Bak1r zuhuratmdan Espiye, lh~ gibi; 
fazla doviz miktan ise 1938 senesinde Antimuan zuhuratmdan, T urhal ve 
2,500,000 lira dan ba§hyarak 1941 se- Goyniik gibi: 

«En guzel cografi vaziyette ve ii!l; 
taraft denizle ~evrili olan Turkiye 
endiistrisi, ticareti ve sporile en ileri 
denizci millet yetittirmek kabiliye • 
tindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi 
bilmeliyiz. Denizciligi Turkiin buyuk 
milli iilkusu olarak du§unmeli ve onu 
az zamanda ba.§&rmahytz.» 

Turk milleti, Atatiirkiin bu i§aretini 
O'nun her i§areti gibi, kendi oz arzusu 
kendi ruhunu da kavuran bir oz dilek gibi 
sevin~le k.ar§Jlaml§hr. Onun her iradesi 
gibi bu isteginin de biitiin bir millett;e his 
ve muhabbet birligile benimseneceginden 
§Uphe yoktur. T opraklarmm ucu deniz 
o!an bir milletin hududu, halkmm kudret 
ve kabiliyetinin hududu demektir. 

Turk milleti $efin iradesi istika 
metinde bOyle bir seviyeye varmagt 
bundan sonra milli bir vazife olarak 
tahakkuk ettirmege koyulacakbr. 

Hiikumetin bu i§lerde takib edecegi 
hareket muhtelif usul ve §ekillerle idare 
edilen mevcud deniz miiesseselerimizi bir 
elde toplamak ve bir plan dahilinde ~a
l1§mJya sevketmek suretile ba§hyacaktlr. 

Deniz Bank kuruluyor 
Yiiksek tetkikinize am derdest bulu

nan <<Deniz Bank>> kanunu projesi bu 
neticeyi temin etmek maksadile haz1rlan· 
mi§ bulunuyor. _ 

Memleketimizin zirai ve smai hayatm· 
daki inki§af ve memleket ic; piyasalarmm 
demir ve kara yollarile tedricen deniz 
yollanna Qaglanmasmdaki ilerleyi§ hem 
memleket sahilleri arasmda, hem de mem· 
leketten d1~anya ve d1~andan memlekete 
olan miinakale ihtiyacimlzl giinden giine 
artlrmaktadir. 

Bu mes'ud inki§af bizi milli kadro ve 
esash bir plan dahilinde: 

Kiit;iik kabotaj vesaiti ihtiyac1, 
Biiyiik kabotaj vesaiti ihtiyac1, 
V e bunlan temin edecek milli tesisat 

ve techizat. 
Mevzulan iizerinde ehemmiyetle dii -

§iinmiye ve c;ah§miya sevketmektedir. 
Gemilerimizi ve ~ileplerimizi 

artrracagrz 
Ecnebi kumpanyalarm, aralarinda bir

le§erek vakit vakit yiiksek navlun empo
ze etmek istemelerinden ihracat piyasa • 
m1z miiteessirdir. Milli iktJsad menfaa -
timiz de bu yonden tedbir almamm icab 
ettirmektedir. Bu itibarla milli §ile~ili • 
gimizi yiiksek teknikle te§kilatlandirmaya 
c;ah§acagiz. F akat bir inhisar tesisi dii§iin· 
medigimizi derhal ilave edebilirim. 

Alman tersanelerine sipari~ ettigimiz 
14 yeni yolcu vapuru kabotaj ihtiyaciml• 
z1 tatmine kafi gelmiyecektir. Bu nokta ~ 
dan da mevcud tonajlmlll yeniden artir
mak liizumunu bir zaruret halinde du • 
yuyoruz. 

T ersane ve havuzlar yaptlacak 
1htiyacimlz olan gemileri dahilde yap· 

mak prensipine ~ok k1ymet veriyoruz. 
Memleketimizde bir an evvel bir demir 

sanayii tesis etmek it;in sarfedilmi§ gay
retin istihdaf ettigi miihim hedeflerden 
birisi de zaten bu idi. 

hi iki etapta planla§hrmak kararmda-. 

Tiirkiyede hayat ucuzlugu, memleketin 
sanlmi§ bulundugu kalkmma ve endiis -
trile§me sava§l bak1mmdan da tesis ve 
muhafazasma birinci derecede ehemmiyet 
vermemiz lazun gelen bir mevzudur. Bu
nun it;in lie; sene evvel Tiirkiyenin ikhsa· 
di bak1mdan tetkik ettirilmesi maksadile 
Amerikadan getirdigimiz heyet gibi ilmi 
bir heyeti tavzif ve hayat pahahhg1 ve ele
manlanm hirer hirer tesbit ettirerek ra -
dikal bir miicadele plam yapacag1z. 

Sef, «Kii!riik esnafa ve kii!riik sa
nayi erbabma muhtac olduklan kre
dileri kolayca ve ucuzca verecek bir 
le§ekkiil viicude getirmek ve kredi
nin normal §artlar albnda ucuzlattl
mast» direktifini vermi~lerdir. 

Kabul buyurmu§ oldugunuz halk ban
kasJ ve halk sand1klan kanunu malumu
nuzdur. Memleketimizde diger sahalar· 
da t;ah§an kredi miiesseselerinin t;ogal -
makta bulunmasma ragmen bu ~e§it kii
~iik kredi ihtiyacm1 tatmin yolu ~ok dar· 
d1r, 

Kii~iik kredi temini 
Birkat; kredi miiessesesi istisna edilirse 

bunlar it;in hemen hemen, gizli tefeciden 
ba§ka mliracaat edilecek kap1 yoktur. 

Halk hankas1 ve halk sand1klan bu 
bo§lugu dolduracaktJr. Bu banka ve san· 
d~k!armm e.sas m~kaveleleri kiit;iik kre -
dmm husus1yetlen gozoniinde tutularak 
hazirlanmJ§hr. 

~ii.c;iik kredi meselesini hal i§inde dev· 
letm JktJsadi oldugu kadar it;timai olan 
bir miikellefiyeti de vard1r. 

Sefin emrini yerine getirecegiz. 
«Normal §artlar altmda kredinin 

ucuzlablmasma !l;all§mak» hususun • 
daki direktiflerine gelince: 

Kredi; tahakkuk ettirmek istedigimiz 
ekonomik milli kalkmma faaliyetinin 
muharr.ik A ~u~eti olduguna gore, biiyiik 
kiymetJ a§JkardJr, Bunun i~in Yiiksek 
Meclisinize bir kanun layihas1 takdim e· 
decegiz. 

Diger taraftan alakadarlarin kredi a
labi~~egi kolayla§tlrmak itrin bir plan 
dah1hnde umumi magazalar tesis ve va
rant iizerine muamele yap1lmasm1 temine 
t;ali~acagiz. 

Sef, bu kiirsiiden vaki ir§adlari arasm
da baz1 mevzuatun1zda yapilmast fayda
h tadil veya ilavelere de i§aret buyurmU§· 
lardtr. Tiirkiye yalmz umumi bub • 
ram gogiislemek kudretini gostermit 
memleket degil, ayni zamanda bu 
buhran ortasmda biiyuk milli kalkm
ma sa'V&§t davastni bqan ile ilerlet • 
mege muvaffak olmut memlekettir. 

Kanunlamruzm, memleketimizde her• 
giin ilerliyen ve ~e§idle§en ihtiyac; ve fa· 
aliyetler icablanm kar§Ihyacak §ekillere 
getirilmesj ve yeni yeni mevzuat liizumu 
a§ikardJr. 

Giimriik ve sigortalar 
$ef, bilhassa giimriik kanunumuza i§a· 

ret buyurmu§lardJr, 

y1z: 
Ot; senelik birinci plan devresinde ls

tanbulda eski tersane mevkiinde yeni bir 
tersane kuracag1z. Bu tersane bidayette 
ikisi 5.000 tonilatoya kadar, diger ikisi 
1,000 tonilatoya kadar olmak iizere dort 
gemiyi a)'ni zamanda in§a edebilecek 
kudrette olacak ve yiik gemisi yap1ldJgi 
takdirde istihsal edilecek netice tonaj ba
kimmdan daha iistiin olacaktJr. 

Bugiinkii ekonomik biinyemiz ve po
litikamizla miitenasib olm1yan bu kanu
nun ve merbutu tarife cetvelinin bugiiniin 
il;ri teknigine uygun §ekle getirilmesi i~in 
c1ddi hamhk mesaisine ba§lanacakbr . 
Bundan ba§ka sigorta i§lerinde, bir taraf
~an sigortahla:m emniyetini arhracak, di
ger ':<naftan sJgortacihgm umumi menfa
atlennden memleketi istifade ettirecek 
hiikiimleri havi bir layiha hazirlamakta· 
YIZ. 

Yukanda izah etmi§ oldugum ana 
prensiplere ve tatbikatma aid bir tak 
k~nun layih~l~r~m1z vard1r ki, peyder;~ 
yuksek takdmmze arzedileceklerdir. Tam rand1manla ~ahsmaga ba§ladJgi 

.. B~~lan hemen burada tadada ihtiya~ 
gormuyorum. 

Naf1a i§lerimiz 
Arkada§lar, 

9 fkincife§rin 1937 

gibi sevkini temin edecek tekri 
tartlan haiz vagon mevcudunu ar 
mak zaruridir.>> direktifini vermi§t 

Filhakika Devlet Demiryollan §e 
kemiz her sene in§a edilen ve satm aim 
yeni hatlarla bugiin 7.000 kilometro 
balig olmu§tur. $ebeke iizerindeki muh 
rik ve miiteharrik vesait miktan; me 
ketin umumi iktJsadi biinyesinde herg 
artmakta olan inki§afa cevab verecek 
bette degildir. 
DemiryollaTtn tezayiidii ve ye 

ihtiya~lar 
HatlanmiZ pek yakm bir a tide, 1 0.~ 

kilometroyu bulacagma ve bilhassa b 
biiyiik devlet maden i§letmelerinin isti 
zam ettigi kesif sefer ve vesait ihtiyaci 
nazaran mevzu gittik~e hususl bir ehe 
miyet almaktad1r. Evvelce i§letme ha 
latJ fazlalan kar§Ihk gosterilerek muha 
rik ve miiteharrik vesait mubayaas\ 
Yiiksek Meclis~e miisaade buyurulm 
tu. Has!lat nisbetlerindeki tahmini a$ 
tezayiid bu esas dahilinde miibayaa pl 
mm tevsi imkamm gostermektedir. Dig 
taraftan istihsalatJmizm yer yer teza 
dii ve piyasa tekniginin memlekette in 
§afl, kara ve deniz yollarile gerek ic;er' 
den, gerek dJ§andan, demiryollanmi 
irtibat tesis edilmi§ ve edilmekte olm 
yalmz faaliyeti art1rmakla kalmaml~, h 
bubat merkezi olan sahalara tesacliif 
den istasyonlarda silo ve tahmil ve tahli 
tesisatJ, taze meyva, sebze ve ems 
maddelerimiz i~in soguk hava tertib.a 
kafi vagon tedariki ve bunlar it;in husU 
siiratle nakliyat temini ihtiyac;lanm 
beraber dogurmu§tur. 

Bu arada tek vagonlu, komiirle i~liY 
trenler kullamlmasmJ ve bu suretle siir 
ve masraftan ve daha uzun mesafeler ki 
kullamlabilecek muharrik ve miiteharri 
vasJtalardan tasarrufu ehemmiyetle tel 
kik edecegiz. Bu ihtiya~lan hazeri 
seferi vaziyetler bakunmdan bir kiil h 
Iinde mali imkanlarla telif ederek plan 
la~tJracagiz. Bunun it;in bir )ayiha il 
Yiiksek Meclise gelecegiz. 

$oseler, kopriiler 
Sefin, yol in§aatl hakkmdaki i~aret~. 

rini tahakkuk ettirecegiz. Bunun ic;in Y11 

kilometro kadar bir k1sm1 kalm1~ ol~ 
652 kilometroluk fran transit yolun11 

memlekette ba§lanml§ ve ha§lanacak as 
fait yollarm gec;id vermiyen nehirler . 
biiyiik sular iizerinde in§asma veya ta~1 

veya tadiline liizum goriilen kopriiler1~ 
diger umumi ve hususi kara yollanntn bl 
in~a plamm viicude getirecegiz. Biil< 
imkanlan nisbetinde peyderpey tahakk11 

ettirmege t;ali acag1z, m • o 
ve kopriiler kanununda muhtelif bak~ 
lardan zarurl gordiigiimiiz baZI tadi)al 1' 
.yin Yiiksek Meclise bir )ayiha ile miir~' 
caat edecegiz. 

Y ol in§aSl bak1mindan hususl idart J 

lerin miinasebetlerini daha ameli ve Mj 
dah bir §ekle koymak it;in tekliflerimi~ 0' 
lacaktJr. 

Su i,leri 
Su i§lerini, memleketin nayati mevt~ 

lanndan biri telakki ediyoruz. Gerek r.J~ 
f1amn ugra§tJib kiSI~, gerek lkt1sadtn 11~ 
ra§tlgi kiSim, gerekse Ziraati alakadar ~ 
decek kiSimlar umumi bir planda top!~ 
nacakhr. _ _ • J 

N af1amn ugra§hgi biiyiik su 1~! ~ 
haricinde kii~iik su i§lerile de ugra§Jll~ 
ve bilhassa sulama hak ve vazifele J 

tanzim ederek biitiin ~ift~ilerin mevc~~ 
sulardan muntazam istifadelerini teJil 
eylemek karanndayiz. , 
Sudan elektrik istihsali etiidleti1 

nesinde 5,500,000 liraya yiikselmi§ ola- Krom zuhuratmdan Dalaman ve Ela· 
cakhr. ziz vilayeti gibi. 

- vakit giinde 1,500 amele ((ah§tmlacak ve 
milli emek kar§1hg1 olarak senede laakal 
I ,000,000 lira kazan.y b1rakacak olan 
yeni tersanemiz ikinci plan devresinde 
rr.akine aksamm1 da imal edecek hale ge· 
tirilecektir. Naf1a sahasmda $ef: 

«Curnhuriyetin ilk aenelerinden • 

Bunun i~in bir layiha haZirlamak11i 
YIZ: .Diger tarafta~ elektriklendirme .. 0 ~ 
resm1 su kuvvetlermden beyaz kornllr tti' 
larak istifade it;in tetkiklere devarn e 
recegiz. • fi· 

istihsali arhracak elemanlar arasmda Bunlan ve memleketin heniiz mec;hul 
i§c;i iskam i§ine biiyiik ehemmiyet vermek bulunan diger yeraltJ servetlerini jeolojik 
istiyoruz. bak1mdan hirer hirer tetkik vazifesini iic; 

Havzamn komiir tahmilatJm kolayla§· senelik maden program1 meyamnda rna • 
tJrmak ve bilhassa k1§ mevsimindeki mii§· den T etkik ve Arama Enstitiisiine ver • 
kiilatm online ge~mek ic;in Zonguldaga dik: t;ah§acaklardJr, mes'ud siirpri1ler te· 
varm1~ olan komiir hattJmJzJ 4 kilomet - menni ederiz. · 

Diger araftan mevcud tamirat fabri
kamiZla ha vuzlanmiZI tevsi it; in lstinye 
Dok §irketini satm alarak bu fabrikaya 
ilaveye karar vermi§ ve pazarhgm1 bitir • 
mi§ bulunuyoruz. 

beri dikkatle, 1srarla uzerinde durdu
gumuz demiryollart in§aat siyaseti 
hedeflerine ula§mak i!rin durmada~ 
batari ile tatbik olunacakbr.» 

Bu etiidler §imdilik, Sakarya nehrh 4 
dana, Kayseri mmtakas1 sular1, £ge ',~ 
Ian, F1rat nehri ve kollan ve KizlbrJil 
iizerinde devam etmektedir. 

relik bir kJsJmla miihim bir istihsal mer • Petrollanmtz 
kezi olan Kozluya kadar temdid etmegi Petrol arama mevzuuna gelince 
~ok muvaf1k gormekteyiz. Memleketimizde §imdiye kadar yap1 

Komiir mevzuu miinasebetile memle · lan aramalar her nekadar hemen i§letme 
ketimizin muhtelif mahallerindeki linyit , ye gec;meyi muhik k1lacak bir netice ver 
zuhuratmm i§letilmesine bir mukaddeme memi§se de petrolculuk bak1mmdan ku' 
te§kil etmek iizere Kiitahya vilayetinde- vetli addedilebilecek emarelere de tes< 
ki baZI linyitleri ele almak tasavvurunda diif edilmi§tir. 
oldugumuzu arzederim. Sondaj yap1lan sahalardan maar' 

Komiirden soma mevzuumuzda bak1r, Mardin vilayetinde, Adanada, Trakya 
ikinci miihim yeri tutar. da ve Van civarm2a on kadar diger b 

Baktr madenlerinin verecegi z1 miisaid striiktiirlerin mevcudiyeti tes 
cevher pit edilmi§ bulunmaktad1r. 

Ergani bakmnm tesisat ve in§aatma Bu esnada esash sondaj amel~yeler~ I 
ba§ladJgJIDJZI arz~tmi§tim. yapllmadJkt;a miihi~ p~trol ha:mele~J I 

Senede 7,500 1la 10,000 ton saf bakH bulunup bulunmadJgl hakkmda dogru b1r 
c;1karacak olan bu miiessese gelecek se • fikir sahibi olabilmekligimize maddi im • 
ne nihayetinde istihsalata ba§lam1' ola • kan yoktur. 
caktJr. Binaenaleyh, tesadiif ihtimallerini ar· 

Ele aldlglmiz ve i§letmeye koydugu • t1rma~ ve tah~rri miiddetini kisaltmak"ic;~n 
uz Kuvarshan bak1r madeni de bize sondaJlari t;ogaltmak ve rna den T etk1k 

m de 2 000 ila 2,500 ton safi baku ve· ve Arama enstitiisiiniin te~hizatm1 ve ele-
sene , I .. k · lA recektir. man anm ona gore ta vxye etmek az1m 

Maden T etkik ve Arama Enstitiisii gelmektedir. 
tarafmdan yap1lan tetkikata gore Artvin Deniz ticaretimiz 
vilayetinde Murgul baku madeni de bu- $imdi arkada§lar, $efin deniz ticare • 
gun lin §artlan i~inde i~letmege mlisaid tile alakah olan emirlerine geliyorum: 
<;(orulmii$tlir. $ef diyor ki: 

LimanlartmJztn rslahr 
Muhim limanlanm1zda i§letme servis

lerini tanzim ve tahmil ve tahliye vasJtala-

Direktifini vermi§lerdir. Bu direktif 
~imendifer in§aatJ i~lerinde rehberimiz 0 • 

lacaktJr. 

nm her birinin hususiyetlerine uygun §e· Demiryolu, limanlarrm1z ve leribot 
killerde modernle§tirerek masraflanm ve S1vas - Erzurum ve Diyarbekir _ Irak 
Jolayisile tayfalanm tenzil i~in ~ah§ma • ve fran hatlanmn in§aatma mevcud ka
qra devam edecegiz. ~~nlarm ahkam1 dairesinde devam edece-

istanbulda modern tesisata malik tran- g1z. 
·t sat1~lar da yapacak bir komiir deposu Bunlar haricinde mesela Burdur _ An
·sis olunacaktJr. Diger limanlanm1zda talya gibi in§alanm tasarlad1g1m1z hatl r 
1tiyac; derecesinde iskeleler yapmak,, ve bliyiik limanlann in§alanm, mali :~ 
•evcudlan Jslah etmek ~e biitii? .h~nlarla teknik imkanlar dairesinde ve ekonomik 
~raber memle~ette demz sevgi~l~l ya§a· askeri ehemmiyetlerine gore masile ele 
•cak olan ,demz sporlanm te§kiiatlandu- alacagiz. 

k ve hima!e etmek kanrm?a!Iz. Bundan ha§ka istanbul, Sirkeci ve 
Demz mahsullerrnt Haydarpa~a istasyonlan arasmda, feri-

kzymetlendirmek bot yolu ile, dogru tren rabitasJ tesisini 
Memleketimizde bahk ve slinger gibi tahakkuk ettirmek karannday1z. Bunun 

.• niz mahsullerini degerlendirmek hedefi muhtelif babmlardan menfaati a§ikar • 
:le hamlanmi§ olan bir kanun layihasmi d1r, 
yakmda :yiiksek Meclisinize sunacagiiDlZI Sef, «Demiryolu hatlarimizi j!r sa-
!,aydedem~. • . halara baghyacak ve bu hatlann, bir 

Bu proJe, aym ~a~anda I§ kanunu - an evvel milli ekonomik kalkmmaya 
muzun hududu hancmde kalan bahkt;I azami hizmetini temin edecek ola 
tayf~lanna aid hiikiimleri de ihtiva ede - kara yolu in§aatt, oniimuzdeki dev ~ 
cektir. relerde teksif ve bir planla tevsi edil
Hayat pahahligile miicadele mek laztmd1r. 

Nihayet $efin, rasyonel t;ah§ma imkan Her bolgenin ihtiyacina gore istas-
ve havas1m kuvvetlendirmek hedefli ir • yonlarda tamamlayict tesisat da ya • 
§atlarma geliyorum: ptlmak ve muhtelif mallarm laz1m1 

Hava yollarzna ve telefofl el 
febekelerine verilen ehemmiY. j$ 

Devletin hava yollarmm i.y ~ehirletl>:J, 
ve d1§ hava istasyonlarile bir an e~~· 
dev~mh irtibat tesis edecek hale gel~ 
mes1 ve havac1hgm inki§afJ iizerine ~~ 
~ok dikkat ve ihtimamimiZl celbede' 
ba~hca mevzulardan biri olacaktJr. i" 

D" d )ell1' unya a havac11Ik o kadar iler kl'' 
tir k.i hava yollarmda kazalar ve ~+~r~. 
demiryollanndaki kadar azalm•~tJr. ,~1 
havayollan, her tiirlli ve en mutek~ i~· 
emniyet tedbirlerile memleketin ell eJil~ 1 

en c;abuk, en rahat vasJtadJr, ve vas~ j~· 
SJ ~~lacakt1r. Posta, telgraf ve telefo i<i~ 
lermm rasyonel bir §ekilde cereyanl ~ 
sarfedilmekte olan ~ah§malara h1~ fC 

lecektir. rt·~ 
Q h. I . • . ~~~~·· 

. ye . Ir enm1z arasmda telefon te515 heJII' 
Jkmah, askeri ve idari noktalardall e .orl 
m • t' h · · 1a•Y 'iJl Iye l a1z mmtakalarda telsiz 15 e~ 
I t · · ·dar e an es1s1 ve sureti umumiyede bu 1 1 ' 
devlet i~in azami derecede ran tab. se' 
f dl . . d h ve ' 
~r . er I<;m azami derecede fay a ·rJef 8 

n bn hale gelmesi ic;in biitiin tedbl 
lmacaktJr. 

Maliye i§lerimi:z; . 
Arkada§lar, b'r 1

: 

Maliye bir memlekette saglaJll ~,b, 
'd· . . I v ni11 ~· g1 I§Jnln mi' yan, cemiyet sag 1g1 .t 

zidJr. F erdler arasmdaki miina•eb 
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kar§Ihkh t h-h::--dl . . 
d"l aa u enn muntazam 1fa e • 
1 hmemesi nasll ki mill! biinye iizerinde 

r~ a~s~zhk viicude getirirse bir devlet ma
hYCSI~ln taahhudlerini ifa hususunda her
k ang1 ~erecedeki intizamSIZhgJ da, daha 
uvveth olarak biitun bir memleket ha

vah51.ndaki itimad1, istikran ve i§ selameti;1i 
ze nler. 

1
Boyle bir vaziyeti onliyecek yegane 

Yo Bsamim.i.denk but<;e politikasJdJr. 
.. u PohhkayJ ve Cumhuriyet biit<;ele-

ttnm kor k . . . 1 h I uyucu, urucu ve venc1 I§ ere er 
\~ daha f.a.zla nisbetlerde ay1rma vasfm1 
lila ile muhafaza edecegiz. Varidat faz
a ann1 evvelemirde milli istihsal hacmini 

:hran ve arhracak olan verimli i~lere ve 
emleket miidafaasma hasredecegiz. 

1 !'vta!iyemizin taahhudlerini noktasJ nok
b~j~na tutmaktaki buyuk itinas1 herkes<;e 
~ Inmektedir. Devlet itibanm milli ser • 
r aye ve esham k1ymetlerini kuvvetlendi
o~cek hareket ve tedbirler iizerinde sebat 
b u~acaktJr. Mevcud vergilerimiz ve 
z b ~nn tarh ve cibayet usulleri ileri bir 
d~ niYetle ciddi bir tetkikten geo;irilmekte
t IT, Netice Yiiksek Meclise sunulacak
lr. 

v"V e~gilerin tetkik ve tenzili 
ha erg1 hadlerimiz milll istihsal ve milli 
la~tla .ayarlanacaktJr. Hayati ucuz
kanl ak 1~in biit'<ede gorecegimiz im
r:u ar nisbetinde tahfiflerin yaptl -
~?a devam edilecektir. 

ea • Illi istihsal maliyeti iizerine mii-
Slr Ve • • I . h . d a!~ v rg1 ve res1m eri ve ar1c en 

I:UilQ ga mecbur oldugumuz iptidai 
d~ra d~er iizerine mevzu riisumu kal-

c:aglZ. 

iti~Yvan vergisi §ekli ve mahiyeti 
I:Ut~ b ~e iizerinde tekra.r ~ah!facagl-
~ tr meseledir. 

l'tlal\~ran ve muvazene vergileri za
Ru ba. mukayyed olarak konmu§lur. 
lelkik ktmlardan iizerlerinde durulup 
IIIII edilmege muhtacd1rlar. Biit~ 
tett"a~enesi esastm kar§thyacak su -
art e senelere baghyarak hal ~areleri 

Yacag1z. 

bii ~f, «Sermayesinin tamamt veya 
ktt Yuk lnsmx devlete aid ticari • smai 
ktt turnlarm mali kontrol §eklini bu 
ti :;mlann biinyelerine ve kendile -
lin en istedigimiz ve istiyecegimiz 
1 cari Usul ve zihniyetle ~ah§ma icab
~nnx siiratle tevfik etmek bu gibi 
~mlann bugiinkii usullerle ~a~1 -

~abdmelerine ve inki,af etmelerme 
11llkan yoktur.» buyurdular. 

k Ba§ka memleketlerdeki tatbikat hak
bin~a &eni~ ol<;iide yaptJgimJz tetkikat 
b u1.

1§arett,eki isabet ve kudreti tamamen 
e Irtmekted· ld k" . k "k l• 1 h l tr. are §e ,lien te m kon-

b.O ul~us anna aid kav diann ~ekle aid 
}r.ma 1 kontroldan rok- d<iha liizumlu ol-
~Ugu b·· .. d.. ,.. 

utun unyaca kabul edilmi§tir. 
$irketlerin kontrolu 

tin ~b~in i~a~etleri ve<;hile, bu miiessesele
tild ny~l.enne ve icablarma uygun §e -
ca~ e 1tes•s•. lazim kontrcl rejimini kura -
liae 0 an h1r kanun layihas1 yuksek mec -
~ sunulacakhr. 

&.tatnizin k1ymeti muhafaza 
A edilecek 
~ tlada§lar; 

dece~l\ttuzm istikranm muhafaza e
hl\llt] ~ bunu Tiirkiye kalkmma 
llo111~~nin bir zarureti ve milli eko-
13\t 8 ... ~~in icab1 olarak goruyoruz. 
olllla~ru§ kuru bir prensipe baglanml§ 
"etnii 1~111 veya meseleye hisle k1ymet 
tvlelllf 1bulunmamiZ!n neticesi degildir. 
ka}'e e~~;et menfaatinin milli tasarrufu vi
as}-011 ~hruretinin neticesidir. Bir devali.i -
'~llcak areketinin, Tiirk ekonomisi io;in 
ta §ar~1ararh olacag~ kanaatindeyiz. Ba§-

<~ktlll) ar alhndaki ekonomilerde hangi 
~el\qj ard~n yapJldigmt tetkik etmek ve 
<~dar vha~•femiz.i gormek bu kanaatin ne

l3az akh oldugunu gosterir. 
~~dilllli1 memleketler millJ paralarile ak-
0r~Iar§ lnuaz.zam hacimlere malik harici 

~tllllt§tl hafifletmek ir,;in bu tedbire ba§ 
e[lsj A ard1r. Bizim harici bor<;lanmlZln 

-~neb· 
l) 1 parasiledir. 

. Dat· 1~hili borr;lar vaziyeti 
tn] • fll l b 
cl~~~ ~ene ~ro;l.ar bakm11ndan vaziyeti : 
b· ~IIdir. 13?•<;b1r memleketle k1yas kab1l 
lt b~t~e ·t"de devlet masraflan diizenli 

~~~. ha.Ik 1 e gi:iruliir. Dahili istikrazlan -
a.~artufl 1n ;n ufak dah! olsa yapabildigi 

ll:Jk i§lera \~rh ve ilerisi a~tk milll ekono
~a }'a] , e Jssedar olarak i§tirak arzusu
~tn · "~mak · · d . v Istira k I<;m 1r. Devaliiasyon hal -
b tsle:-in1 k Udretini, tasarruf imkan ve he-
<~ntaban - Iracagmdan, gayelerimizle ta

" ~Jd olur. 

D1§ t~Ql stohumuz ,oktur 
'~~Ia. •caret bakJ d d h" b .. k .. 
~ll >Itt~ Politik mm .. an ~ 1, u.gun .. u 
vlll Boster amJz boyle b1r tedb1re lu
}:-'Zde ka1 lllemektedir. SatJlmami§, eli -
tee staklar1~1 mal stoku yoktur. Tiirki -
s~: rnemJ

1 k~ntazaman eritebilmi~ tniis
k. 'VIalll.uJ e et erden biridir. 
r;tlles~rine <>m)~ddeler maliyet fiatlarmda-
. er · .,.e IOce · b k 1 

lriesj ~In hakiki kiy~' t~n~a. a~~ ~. ~~ • 
tir. f' .. emektir ki e enm~ U§Uru -
c1 '>-Unku b" gene gayem1ze muhalif-
ardl 1Z <;ah 1 

ru nl Yi.i.k I ~an ann ya~ayJ~ stan -
z. se tmek pre "b· . ..d .. l-J ns1 m1 gu uyo -

)·· a}'at 1. ~~~sb~on, Itt~: •1Yketi baku:undan bir deva-
~ Ir '" e ette § k~ •w• • arad1ibm,.. h I ayet ethgimlz, 

ayat Nhahhgm1 ken-

CUMHURiYET -...... 

dimiz art1rmak olur. Biz k1saca rekabet 
kabiliyetimizi ya§ama standard1m1zdan 
fedakarhk yaparak degil daha rasyonel 
vc daha verimli ~ah§arak ve daha ileri 
piyasa teknik ve metodlarmdan istifade 
ederek arttlrmak istiyoruz. 

Goriiliiyor ki, paramiZin fill stabilite
sini muhafaza etmekte ISTar etmemiz i~in 
sebeb bir degildir. Bunun i~in sureti kat
iyede bu politikada devam edecegiz. 

Giimriik ve inhisar i§lerimiz 
Saym arkada§lar, 
Giimriik ve inhisarlar mevzuuna ge -

liyorum. 
Gumriik ve inhisarlar sahasmda du~un

dugiimiiz bir<;ok §eyler vard1r. 
fnhisarlar mamulatmda bu kurumlann 

mali monopol ticari te§ekkiil ve milli va
lorizasyon karakterlerinin ahenkli §eki!Je 
tecelli etmesine ~ah§Ilacaktlr. 

lnhisar maddelerinin safzljl 

arttzrzlacak 
fnhisar mevzuu maddeler arasmda tii

tiin devlet biit<;esi bak1mmdan oldugu ka
dar milli ticaret o;er<;evesinden de husu
s! bir ehemmiyet ihtiva eder. 

Devlet monopolu mevzuu olmas1 baki
mmdan inhisarlarm tutiin imalat maliye
tini indirmek ve daha fazla ticari bir ha
le getirmek suretile sah§ imkanlanm ar • 
hrmak ve hasilahm yiikseltmege <;ah§ • 
mak bizim i<;in bir zarurettir. 

En muhim bir ihrac maddemiz olmak 
bak1mmdan tutiin istihsal sahasmdan ba~
hyarak ticaret ve imalat sahasma kadar 
uzanan geni§ bir ufuk uzerinde inhisarlar 
idaresinin planla ve dikkatle ugra§ma • 
smt icab ettirecek bir mevzu olarak ele 
almacakhr. 

T iitiin ziraatine itina 
Yurd i<;inde rasyonalizasyon ve piyasa 

teknigi bak1mmdan yap1lacak i§ler hari
cinde kaliteye dikkat politikamm aynen 
muhafaza etmekle beraber ana mlitena
m bir de kemmiyet politikas1 takib etmek 
ve bu meyanda Virjinya ve Somatra to
humlanm tecriibe eylemek karannda -
YIZ. 

Tiirk eksper ve karmancJlan ecnebi 
topraklarda ecnebi san'at arkada§lan ara
smda mevki yapmalarma ehemmiyet ve-
recegiz. 

1nhisann bu esaslan da nazara almak 
iizere sah§ politikasmi planla§hrmak az
mindeyiz. Tiitiin limited §irketi faaliye -
tine bu politikaya miitenam bir istika • 
met ve viis' at verecegiz. 

lspirtolu me§rubat inhisarmm bilhassa 
§arab ihracatlm, tuz inhisarmm harici tuz 
sati§lanm arhracak biitiin tedbirleri a!-
mak kararmday1z. 

Fiatlar inJirilecek 
Prensip itibarile bilumum inhi~arlar 

mamulatmda ihrac fiah en rasyonel §e -
kilde temin edilecek olan maliyet fiatma 
kadar indirilecektir. 

Dahill fiatlara gelince, rasyonelle§tir
me mesaimizin inki§af1 nisbetinde ve bi.it· 
<;e tahminlerini sarsmamak kaydile mum
kiin olan tenzilatm yap1lmasmda tered • 
diid edilmiyecektir. S1hhat ve temizlige 
taalluk eden ispirto fiatlan ile hafif al -
kollii i~kilerde tenzilat mukarrerdir. 

Giimriik iflerimiz 
Giimruklere gelince: 

alakadar olmakta devam edecegiz. 
Meslek tedrisatma ehemmiyet 
Mesleki tedrisattan bahsetmek istiyo-

ruz. 
Mecburi ilk ogretimin gayesi, vatanda~

larla konu~tuklan dilin kaidelerini ve 
mensub olduklan milletin tarih ve rejimi
ni ogretrnek ve hayatta daha ileri adxm • 
Ian bakxmmdan zaruri ilk bilgiyi kendi· 
lerine vermektir. 

ilk tahsili bitirenlerin hepsini, istidad 
ve kabiliyetleri neden ibaret olursa olsun 
Oniversiteye dayanan bir mekanizma kar
§Jsmda b1rakmak istemiyoruz. 

Ciinkii bunun neticesi bir taraftan tesis 
ve kuvvetlendirmek istedigimiz yeni ve 
ileri Tiirkiye hayattm en zaruri eleman
larmdan mahrum b1rakmak ve diger ta • 
raftan yava~ yava§ memlekette bir ihh -
sasa varmadan si:inmii~ veya yan tahsille 
kalmi~ ve yahud da bizzat ekmegini ka -
zanmaktan aciz, sadece diplomasma da
yanan bir asabi yorgunlar kafilesile kar
§IIa§mak olur. 

Kemalist rejimde okul yalmz 
-mahreci aklam- degildir. 

Biiyiik tarihimiz, biiyiik milleti -
mizin her ihtisaa sahasmda en biiyiik 
adamlar1 yeti,tirmi§ oldugunu goste
riyor. Bu kabiliyet kam, damarlar~ -
mxzdad!r. 

Meslek! tedrisatm vazifesi bu kabili -
yetleri yeni hayatm her sahas1 ic;in yeti§
tirmek i§ini bilir ya§ama hevesi kmlma
ml§ en yiiksek te~ebbus ve hayatla mii
cadele kabiliyetini haiz ba§anci, daya -
mkh, muspet, san· atkar ve ihtJsas sahibi 
elemanlar yeti§tirmektir. Biitun hayat ve 
faaliyet sahalan i~in bol, ayn ayn, mes
Ieki tedrisat maarifimizin bel kemigi ola
caktJr. 

ilk ogretim mevzuuna miitenaz1r ola
rak her nevi meslek mekteblerine ehemmi
yet verilecektir. 

Oniversite ve liseler 
Bunun klasik Oniversite tahsilini ihmal 

edecegiz demek olmad1gt a§ikard1r. Bi -
lakis bu miiesseselerimizi de hakiki ilim 
adamt yeti~tirecek ~ekilde ve ancak bu 
istidad1 en miitekamil surette gosterebil
mi~ olanlann ba§arabilecekleri ~etin ve 
fevkalade disiplinli ilim miiesseseleri 
halinde yiikseltmek mesaimize devam e
decegiz. 

!lave ve tesis edilecek fakiiltelere 
aid i§i hamhyarak Ankara Oniversitesini 
kuracag1z. Orta okullara ve liselere la}1k 
olan biiyiik ehemmiyeti vermekte devam 
edecegiz. 

Muhtelif kiiltiir faaliyetleri 
Sefin i~aretleri dairesinde dogu bol • 

gemizde bir kiilti.ir merkezi esaslanm kur
maga ba§hyacagJz. 

Mill! kultiir bak1mmdan biiyiik iinemi 
olan, Sefin ilim ve kultiir sahasmda, en 
buyuk abidelerinden biri halinde daima 
yukselecek bulunan tarih ve dil ara~tJrma
lanmJza ve bunlarla alakadar i§lere hu -
sus! ehemmiyet vermege devam edece -
giz. lyi ve ~ok egitmen, i:igretmen yeti~· 
tirmege bilhassa k1ymet verecegiz. Av • 
rupanm tamnml§ ilim ve san'at merkez
lerine talebe gondermege devam edece • 
giz. Liizumlu giiriilecek ilim ve teknik 
§ubeleri i~in k1ymetli miitehasS!Slar da 
getirtecegiz. Bu suretle muhtelif sahalar· 
daki milli eleman ihtiyao;lanmlZl temine 
~alisacagiZ. 

Memleketin luzumlu giiriilen noktala
nnda bu hizmetin icablanna uygun bina 
ve tesisatJ yapmay1 zarur! bir i§ goriiyo-

Biitiin devlet okullarinm kemmiyet ruz. 
Bazi hudud mahallerinde giimruk me· Jtibarile oldugu kadar, keyfiyet ve te<;hi· 

murlan mesken mu§kulatJ io;indedir. Bu zat itibarile de en yuksek derecelere ula~
iotiyaclan da tespit ederek heyeti umu- tmlmas1 hedefimizdir. 
miyesini bir in§a plamna baghyacagiz. Sahne ve akademimiz 
Giimruklerimiz i<;in daha kifayetli ele - Milli sahnemiz, Turk kiiltiirunun ma-
manlar yeti§tirmek maksadile Avrupa kesi, guzel dilimizin en iyi §ekilde tela£ -
gumruklerinde staj yaptlrmaga devam fuzu ve en bedii tarzda ifadesini yayan 
etmek arzusundaylz. san'at kaynag1 olarak ele almaakt1r. Bun-

Giimriik muamelelerinde i§ sahibleri da modern teknik vas1talanna ehemmiyet 
i~in oldugu kadar gumruk memurlan io;in verecegiz. 
de kolayhk, siirat ve intizam tedbirleri a- Giizel San'atlar Akademisinin bugiin 

lacag1z. ba§lanmi§ olan IslahatJm yiiruteegiz. 
Kiiltiir siyasetimiz Spor i~in de bir kanun hazlrlanzyor 

Arkada~lar, Milli kiiltur kadrosu i<;inde mutaleasl· 
Parti program1mizdaki direktiflere m zaruri gordiigumiiz sporu profesyonel 

gore, milli kiiltur sistemimizin inki§afma §ampiyon yeti§tirmek io;in istemiyoruz. 
azam1 onem verecegiz. Spor, okullanm1z gibi, sahnemiz gibi, 

tlk ogretim her bak1mdan iizerinde en milli kiiltiiriimuziin bir ciizudur. Biiyiik 
<;ok duracaguruz ve en ~ok ehemmiyet gaye Tiirk vatanda§mJ fikir ve dii§unce 
verecegimiz mevzudur. itibarile, kuvvetli vucud itibarile kuvvetli 

Aile ocagmdan sonra milli kultiirle ve tam s1hhatli, seciyeli gurbiiz, giizel in
ilk temas ilkokulda ba§hyor. Gene vatan- san olarak yeti§tirmektir. Nas!l ki mem -
da~ her §eyi benimsiyen ve henuz temyiz leketimizde okumak yazmak bilmiyen tek 
kabiliyeti teessus etmemi§ olan taze ze- vatanda§m kalmasm1 istemiyorsak sev -
kasile ancak en dogruyu, en iyiyi ve en digi ve butiin hayatmca tatbik edecegi 
giizeli ogretecek bir miiesseseye emanet laakal bir sporu olm1yan vatanda§ da kal
edilebilir. mamahd1r. Salim bir kafa ancak saglam 

ilk tahsilde ahnan fena intJbalan, mii- bir viicudde olabilir, sozii Turk ata so
teak1ben diizeltebilecek ali bir tahsil sis- ziidiir. Gene bu mulahaza iledir ki butiin 
temi heniiz icad edilmemi§tir. vatanda§larda verim kudretini muhafaza 

Ilk i:igretime ehemmiyet i~in muntazam ~ah§ma, hafta ve y1l ta-
. F ena bir ilk ogretim fen a bir hayata tillerinden muntazam istifade ve seyahat 
ba~lati§ demektir. Bu, gene vatanda§ ka- zevkinin inki§afma taraftanz. 
rakterinin te~ekkuliine mani olur ve hatta Sporu bir merkeze baglay•p te§kilat • 
bozabilir. Bunun i~indir ki ilk ogretime land•rmak ve muhtelif spor te§ekkiil ve 
en <;ok ehemmiyet verecegiz. En k1ymctli, hareketlerini o vas1ta ile id~re etmek i<;in 
en iyi yeti~mi~ ve en kuvvetli elemanlar•- yiiksek huzurunuza bir kanun layihas1 ile 
mm bu i~te ve bu i~. ic;in adam yeti~tir- gelecegiz. 
mekte kullanacag!Z. lyi bir ilkokul ogret- Kahraman ordumuz 
menini, en yiiksek bir okul ogretmenin - Arkada§alar, 
den. mahiyet itibarile daha az miihim bir Maddi, manevi diizen, refah, kiiltiir 
~azife alm1~ saym1yoruz ve kendii,.rir>in eviyesinin yiikselmesi ve butiin bunlann 
hayatile, refahlarile ve bu miihim vazife IIJa§anlmasJ ve devam etm~Ji, ancak milli 
yi basans kabiliyetlerile en vakmrl~~- ·r · et ve tamamiyetimi1in i("-\bmda her-

kese kar§l masun tutulabilmesile kabil -
dir. 

Tiirk ordusu, kadxm ve erkegile 
biitiin Tiirk milleti demektir. Daima 
daha kuvvetli olmak i!fin bu millet, 
her sene yiiz binlerce evladmx ktsa -
ca ordu dedigimiz ve admxn bile hu
dudsuz bir gurur ve heyecan kaypag1 
oldugunu bildigimiz bu en biiyiik o
kula milli emniyeti, milli miidafaayx, 
milli disiplini ogrenmek i!fin goode -
riyor. 

Tiirk ordusu, Tiirkiyenin yalnxz 
emniyet vasxta.sx degildir, Tiirk milli, 
i!rtimai benlik duygusunu daima en 
yiiksek derecelerde, daima uyamk tu
tan en biiyiik milli kiiltiir ocag1d1r. 

Bu biiyiik disiplin ve giiven oku
lunu en miiterakki, en miitekamil va
sxtalarla te~hiz etmek birinci milli va
zifemizdir. 

T echizat ve teslihat program1m1za de-
vam edecegiz. 

En son sistem harb vas1talarmdan he • 
nuz ihtiyacimlz olanlar. da temin io;in 
ayn bir program yapacag1z. Bu program 
memleket dahilinde yapi!masJ kabil olan
lan memleket dahilinde imal ettirmek e
sasmJ ihtiva edecek ve kara, deniz, hava 
kuvvetlerimizin bu kabil butun ihtiyao;lan
na ~ami! olacaktJr. 

Ordumuzun te~hizatz 
Sureti umumiyede milli miidafaa kuv

vetlerimizi daima en bol, en ileri vas1ta -
larla teo;hiz etmek belli ba§h emelimiz ve 
vazifemizdir. 

Mevcud malzemenin daima iyi halde 
bulundurulmasJ, k1ymetten dii§mU§ olan
larm yenilenmesi ve sefer i<;in ordu ihti • 
ya<;lanm kar§Ihyacak her ~e§id stoklar 
viicude getirilmesi daima gozoniinde bu -
lunduracagimlZ ehemmiyetli i§ler olacak 
hr. 
Askeri labrikalar takviye edilecek 

Mevcud barb sanayii fabrikalanmiZI 
lam rand1man alacak surette o;ah§tiracak 
ve heniiz noksan kisimlanm tamamhya -
cag1z. Harb sanayiimizin inki~afma hu -
sus! onem vermek umumi endiistrile§me 
1-.areketlerimizde harb vaziyet ve ihtiya<;· 
lanm daima gozonunde tutmak karann -
day1z. 

Milli ekonomi bakmundan da husu
sf kJYmet izafe ettigimiz ki:imiirden ben
zin istihsali, klor arsenik sanayii bu ara
dadir. 

Deniz ve hava kuvvetlerimiz 
Halen kendi tezgahlanm1zda in§a e

dilmekte bulunan denizalt1 gemilerimiz 
bittikten sonra, yenilerini in§aya fasilaslz 
devam edecegiz. ilk uo; senelik hava pro
gramJmJz, milletimizin gosterdigi yiiksek 
alaka ile ~imdiden tahakkuk ettirilmi§ sa
ytla'bilir. Bu vesile ile tayyare i§inde 
biitiin millet!f"e gosterilmit yiiksek 
fUUru, gurur ve iftiharla bu kiirsiide 
zikretmek ve biitiin vatandB§Iara hii
kiimetin §iikran ve takdirlerini ulB§ -
hrmak isterim. 

Hava miidafaasi bu memleketin milli 
mudafaasJ mevzuunda buyuk ehemmi -
yetli yerini muhafaza etmektedir. Y eni 
bir hava plam hamhyacag1z. Bu prog • 
ram Kayseri fabri.kasmm tevsiini ve mo
tor imal edebilecek hale getirilmesi hu • 
suslanm da ihtiva edecektir. 

Ordunun ekonomik, kultiirel, sosyal 
sava§lanmtzda luzumlu elemanlan da ye
ti§tirmesi i~in tertibat almacakhr. 

D1§ politikam1z 
Arkada§lar, 
Cumhuriyetin hi~ degi§miyen di§ poli

tikast meo;huli.iniiz degildir. 
Ataturkiin yuksek irade ve ir§adlann

da temelini bulmu§, yiiriiyecegi yolu ~iz
mi~ olan bu siyaset ayni sulh, dostluk ve 
teyakkuz yolunda devam edecektir. 

Mevcud kar§Ihkh dostluklanm1za ve 
taahhudlerimize her zamanki gibi ihti
mam ve riayet, dostluk dairemizin bu 
ahenk i<;inde inki§afma dikkat, ba§hca 
vazifemiz olacakhr. 

Sefin nutuklarmda i§aret buyurduklan 
noktalann takibine azam! itina ve ihti -
mamla ~ah§Jlacaktu. . 

Harici te,kiUit, milli ekonomi 
i~in de ~alz11acak 

D1§ te§kilahmizm, ekonomik kalkm -
rna savav§ImiZda daha verimli bir surette 
<;ah§abilmesi i~in alakah dairelerin de 
miitaleas1 almarak bu y1l bir talimat ya -
piiacakhr. 

Biitun el~ilik ve konsolosluklanmlZln 
di§ ticareti noktasmdan miicehhez bulun
malan ve ona gore ~ah§malan temin edi
lecektir. 

iktJsad V ekaleti d1~ ticaret te§kila~• -
nm, hariciyemizin d1§ te~kilatile rab1ta -
Ian tanzim edilecektir. Bu yonden d1§ ti
caretin iki§af1 i<;in hariciyemize isabet e
den bu onemli vazife emniyet ve siyasi 
miinasebet vazifeleri derecesinde ehem -
miyetle takib ve tatbik edilecektir. 

Milletler Cemiyeti siyasetine 
baglrlzk 

Milletler Cemiyetine baghhk harici 
,jyasetimizin ayni zamanda mesnedlerin
den ve tabii icablanndan birini te§kil e
der. Bu arsmlusal biiyuk miiessesenin 
kendinden beklenen gayeleri temin ede
bilmesi, zamana intibak etmesi, ge<;irilen 
tecriibelerden laz1m gelen pratik netice
leri <;1karmasile mumkun olabilir. Hiiku -
rne~imiz bu yolda sarfedilecek mesa•v· 

elinden geldigi kadar teshil etmege ~a -
h§acaktJr. 

Arkada§lar, 
lleri idare teknigi, salahiyet ve mes'u

!iyeti elele vermektir. hleri k1sa bir za
manda kat'! bir neticeye baglamaktu. 
KJrtasiyecilik asia esas ve gaye degildir. 
K1rtasiyeciligin manas1 tek tatbik §ekli 
siiratle ve fakat isabetle verilmi§ karar
larm ve i§lerden alman madd! verimli ne
ticeleri tevsiktir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti memurlarx
mn istisnas1z, hepsinin bu vasxflarla 
ve bu zihniyetle vazifelerine sartlma
larJm istiyecegiz. 

Onlarm da bizden tabii hak olarak 
istiyebilecekleri emin ge~im, emin istik -
baldir. 

Bu da ihmal edilmiyecektir. 

lsmet lnoniine hiirmet 
Arkada§lar, 
Sozlerimin nihayete ermek iizere ol -

dugu §U dakikada derin duygu i~inde hu
zurunuzda bulunurken ink1labm bidaye -
tindenberi zaman zaman refakatinde c;a
h§mak ve fakat as1l maksad i~in fasJ!asJz 
arkada~hk etrnek ~erefini ta§Jdlglm sele -
fim Malatya meb'usu ismet fnoniinu hiir
met ve muhabbetle anmay1 zevkli bir va
zife telakki etmekteyim. 

Biiyiik milletin saym vekilleri, 
Y apmak istediklerimizi ve <;ah§mamJ -

za verecegimiz veo;heyi liizumlu sandigim 
baz1 tafsilatile arzetmi~ bulunuyorum. 

Bunlar mali imkanlanmlZln, teknik 
~artlarumzm miisaadeleri nisbetinde ve 
bir plan dahilinde ba§anlmasi Sefin di -
rektifile Parti programmda ifade edilmi§ 
ve hukumetimize tatbik sahasma koymak 
odevi verilmi§ i§lerdir. 

T ahakkuk ettirilecek her kmm hem 
mali, hem teknik imkanlanmJZI musbet 
bir surette arthrarak, digerlerinin de ba -
§anlmasmt temin edecek mahiyettedir. 

Bunlan tahaklruk ettirmek irade 
azmini ve heyecanmx ruhumuzda 
duyuyoruz. 

Fakat bizim i~in asll imkan mem
bal biiyiik Tiirk milletinin yiiksek 
irade kudretini terefle temsil eden 
Biiyiik Medisimizin hiikiimetime 
gosterecegi muzaheret ve yard1md1r. 

f~ programxmiZI biiyiik milletimiz i~in 
faydah buluyorsamz, arkada§lanmda 
ve bende tatbik edebil!J).ek iktidanm go • 
riiyorsamz yuksek itimadm!ZI esirgeme -
menizi dilerim. Sizin itimadm1z bizim 
kuvvetimizin ve ba§arumzm sars1lmaz te
melidir.» 

Belediyeler Bankas1 ve 
memleketimizde ~ehir. 

cilik hareketleri 
[Bfl31nakalec%en devam] 

§ehircilik yaz1lanm hala istifadeli ve k1y
metli bir hatlra olarak sakhyoruz. Bina
enaleyh kendisinin Dahiliye Vekilligi 
zamanmda belediyecilige ve §ehircilige 
verdigi bilgiye dayah ehemmiyet, gero;i 
ag1r ag1r, fakat esash semereler vermekte 
devam etmi§tir ve ediyor. Hususile bu 
yoldaki ~ah§malar Biiyuk Sefin nurlu 
gorii§leri ve miitemadi rotu§larile teyid ve 
takviye olunduktan sonra. 

Belediyeler BankasJ, ad1 iistiinde Tiir
kiye belediyelerinin kendi bankaland1r. 
Onun tesisi biraz Kristof Kolomb'un yu
murtasma benzerse de hakikatte Ameri
kanm ke§fi kadar k1ymetli sayilmahdJr. 
Tiirkiye belediyelerinin kendi varidatla
rmdan yuzde hirer miktanm vermelerile 
teessus eden banka §imdiden Tiirk §ehir

ciligine biiyuk yard1mlar yapmaga ba§h
yan mustakil bir maliye muessesesi ol
mu§tur. Bir maliye muessesesi ki daha 
kurulurken hizmet sahast yalmz §ehir ve 
kasabalanmiZm planh i§lerine vucud ver-

mek §eklinde o;izilmi§tir. Bu itibarla ban
kamn kendisi adeta ba§hba§ma bir tek
nik buro olacakhr denilse hata olmaz. 
Nitekim Banka bir iki senedir ne§retmek
te oldugu Belediyeler Dergisile bu yol
daki mesaisinin ilk maddi delillerini de 
vermi§ bulunuyor. Filhakika bu Banka 
§ehircilikte ihhsas sahibi olmak mevki ve 
mecburiyetinde bir mall miiessesedir, ve 
onun hayatl hergiin bu yolda biraz daha 
ilerileme ile temayiiz edecektir, Ankara 
merkezinde biitiin memleketin §ehircilik 
i§lerinde soz sahibi bir teknik bi.iro da 
kurulduktan sonra bu ~ok modern yuksek 
i§in me.mleketimizde dahi hergiin daha 
k11vveth ve daha gi.izel olacak tabii ve 
hakiki cereyamm bulmu§ olacagma §Up
he yoktur. 

Belediy~ler Bankasile memleket yeni 
ve kuvveth mali bir miiessese, Tiirk §ehir 
ve kasabalan iyi ve glizel i§lerinin ba§a

nsmda saglam bir istinad noktast ve Turk 
urbanizmi de bitip tiikenmez hamleler 
kaynag1 bulmu§ oluyor. Bu kadar biiyiik 

mevki ve menzilet sahibi olan bu muesse
~enin zamanla §imdikine nisbeten be§ on 
kat daha buyuyecegini ve bu pek hakh 

inki§afm hio; §a§mtyan bir azim ve 1srarla 
ileri gotiiriilmesi laz1m geldigini kat'iyet
le ifadede en ufak tereddude yer verme
mek gerektir. 
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Hiikitmet tabibleri 
aras1nda tayinler 

T1b Talebe Yurdu me• 
zunlar1 da tayin edildi 
S1hhat ve !c;tima1 Muavenet Vek1Ueti 

hiikfunet tabibleri arasmda degi~iklik
ler yapm1~ ve bu arada 1936 senesindC! 
T1b Talebe Yurdundan mezun olan 
genclerimizin tayinlerini yapmt§tl.r. 
Bunlan s1rasile yaztyoruz: 

Y erleri degi,tirilen hiikiimet 
tabibleri 

Ka~ hi.ikumet tabibi Fatin Yen~ehi
re, Olti hiikfunet tabibi !smail Osman
cJga, Ilgm hiikfunet tabibi Galib Dino.
ra, Tuzluca hiikfunet tabibi Saim U • 
zunkopri.iye, l;'av§at hi.ikfunet tabibi 
Kenan c;erke~e. Refahiyeden Kamil 
tlnyeye, Yusufelinden l;'iikrii s,vasa, 
Samurdan Zeki Osmaneline, Porc;kadan 
Naci Ayanctga, dogu Beyaztddan Cafer 
Amasyaya, Darendeden Kemal Fevzl 
Nigdeye, l;'irandan Zekai Anamura, El
bistandan Mehmed Tokad frengi miica
dele tabibligine, Vandan Ziya Haydar
pa§a Ni.imune hastanesi hariciye asis • 
tanhgma, c;ubuktan Cemal Gureba has
tanesi belediye asistanhgma, c;orumdan 
Tar1k Haseki hastanesi nisaiye asistan
hgma, Ac1payamdan Galib Cerrahpa~a 
hastanesi dahiliye asistanhgma, Ava • 
nostan Sami Gureba hastanesi labora
tuar asistanhgma, ispirden Hilmi Ha • 
seki hastanesi dahiliye asistanllgma, 
Ak~akocadan Salahaddin istanbul c;o • 
cuk hastanesi asistanhgma, Silvandan 
Akif Cerrahpa~a hastanesi c;ocuk has • 
tahklan asistanhgma, <;:ivrilden Osman 
Haseki hastanesi hariciye asistanhgma, 
Gogsiinden Ziya Anteb trahom miica • 
dele tabibligine, Saidelinden Mehmed 
Ali Haseki hastanesi ~ocuk asistanhg1 • 
na tayin edilmi§lerdir. 

Tzb talebe yurdu mezunlarint:lan 
. tayin edilenler 

B. Salahaddin Diyadin hlikfunet ta -
bibligine, Ali Osman dogu Beyaz1d hii
kumet tabibligine, Arif Hikmet Akseki 
hiikfunet tabibligine, ihsan Mehmed 
KQrkudeli hiikumet tabibligine, Ahmed 
Ka~ hukumet tabibligine, Eyiib Yunus 
Ak~akocaya, Ahmed Rasim Arac;a, 
Mehmed Bahaeddin Dadaya, Abdiilka
dir Ta~kopriiye, Ahmed Kazxm Mes'u. 
diyeye, Hiiseyin Hii.sni.i Ofa, :ibrahim 
Re~ad Ma~kaya, Bahri Avanosa, Orner 
Miinif Sorguna, Kemal Cemal Alucra • 
ya, Talat !smail Tefenniye, Ahmed 
Mehmed Ak<;adaga, !smail Kemal, Bi -
hisniye, Selim Talat Kahteye, Ahmed 
Feridun Baskile, Ali Turgud Kulpa, 
Hiiseyin Hiisnii Kebana, Avni Zira 
Gence, Nam1k Ka~if Kigiye, Mehmed 
Aziz Egile, Orner Tatvana, Mehmed !b
rahim ffiukt§laya, Faz1I !smail Refahi • 
yeye, Mehmed Emin $av§ata, !brahim 
Artvine, Muharrem Kadir Yusufeline, 
Tar1k Yusuf Borc;kaya, Muzaffer Galib 
Yeniceye, Necmeddin Civrile, Nimet 
<;ala, Sere£ Mehmed igridire, Ali Maz
har A§kaleye, Ali Nafiz Tortuma, Mus· 
tafa Remzi Tercana, Avni Mehmed !s • 
pire, Bedreddin Oltiye, Sevki Mehmed 
Artovaya, Mehmed ihsan Tokada, Lut
fi Simava, Rauf !smail Safranboluya, 
Naztm Abdullah Yaylaka, Sedad Meh • 
med Fekeye, M. Re~ad Karaisahya, Ne· 
cati Mustafa Saimbeyliye, Salahaddin 
Si.ileyman Dat<;aya, Remzi Kamil Koy
cegize, ismail Mehmed Bulanctga, Men• 
med Mazhar Gerzana, Mehmed Abdiil· 
kadir Giilnara, Hasan Tahsin Vartoya, 
Muharrem Hii.seyin $irana, Halim Lut· 
fi iJrgiibe, Ismail Hakk1 Goleye, $adi 
Ha~im Develiye, Mehmed Cemaleddin 
Tuzlucaya, Mes'ud Kas1m Andrine, 
Hakk1 Mehmed Ali Ilgma, Mahmud Ne
dim ;Elbistana, Hiiseyin Hamdi Ele§kir
de, Mehmed Zeki Dirige, Niyazi Ahmed 
Cihanbeyliye, Ahmed Emin Gercii~e, 
N ecmeddin Ali Seydi~ehire, Suad Hils
nil Pazarc1ga, Mehmed R~ad Vana, Ah
med Fevzi Tav§anhya, Hasan Cavid 
KaZJmpa§aya, Hiiseyin l;'evki S~ehri • 
ne, Mehmed Re§ad Halike, Salahaddin 
Kangala, Mehmed Sadi Y1ldtzeline, $i· 
nasi Mehmed Zaraya, Mustafa Hayri de 
Gogsi.in hlikfunet tabibligine stajiyer o
larak tayin edilmi~lerdir. 

Afyonda Tiirkiye futbol 
grup birincilikleri 

Afyon Karahisar (Hususl) - Tii.rki· 
ye futbol grup birinciliklerine burada 
Federasyon murahhasx Mamakosag'm 
idaresinde devam edilmektedir. Bursa 
ve Mugla §ampiyonlan arasmdaki mac;t 
Bursahlar 1 • 0 kazand1lar. Muglahlar 
yakaladJlan pek \;Ok £1rsatlarm bir iki· 
sinden istifade yolunu bulabilseydiler 
mac1 kazanabilirlerdi. 

Afyon ve Eski~ehir ~ampiyonlan a • 
rasmda cereyan eden mi.isabakayt bin • 
Ierce seyirci zevk ve heyecanla takib 
etti. N eticede Afyonlular bu ma~1 4 - 2 
ka7anma.~a muvaffak oldular. 

Arabsun koylerine mekteb 
yap1hyor 

Arabsun (Hususi) - Kazam1zdaki 
maarif faaliyeti gun gec;tikc;e daha bli
yi.ik bir luz almaktad1r. Salanda, Gos • 
tesin, Abuu~agt ve <;:erdigin koylerinde 
kabul edilen umum1 pM.nlara uygun bit 
~ekilde in§a edilmekte olan mekteblt>t 
bitirilmek iizeredir. Bunlardan sonra 
Karaburna ve Karacasar koylerinde de 
hirer mekteb yapJ!acaktir. 
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GUNUN BULMACASI 
1 ~ 8 4 I> f! ' 8 9 10 11 

Soldan saga: 
1 - Hayvanlardan b!rine muhabbetl o

lan. 2 - Bir cins iplik, nota, cera. 3 - Eski
§ehirde glkan bir maden, bir ~eyin d!ger 
§eY iizer!nden gegerken brraktlgl tes!r. 4 -
Arabca cyiiriitmek>, madenleri temizleyic! 
b!r madde. 5 - Mevzu, ASyanm garb! cenu -
blsinde bir korfez ve deniz. 6 - Par!;a, b!r 
say1. 7 - Bix c!ns aga!;, b!r sayJ. 8 - Bir goz 
reng!, duvar m'lm, alfabede bir harf. 9 • 
Karadenlz kenarmda b!r kasabanm hal -
kmdan, kemig!n !gindeki. 10 - Bir hastallk, 
b!r s1fat edat1. 11 .. Allah!n bir ism!, yagll 
ye etli. 

Yukandan a.!}ag,ya: 
1 - Bix c!ns mabed!n b!r!;ogu. 2 - Buse, 

Amerikadaki Peru devletinin merkezi. 3 -
Baz1!armm Yunanhlarm ecdad1 farzett!k
ler! !nsanlar, eski Rusyadaki siivariler. 4-
Arabca coburlar:., hitab edat1. 5 - Alfabe
de bir harf, diiz yerler. 6 - Bir !§! yapmak
JJk, arabca cnefls, in cern '1. 7 - cing!ltere 
Tacmm Incilerb filmin! yapan art!stin ilk 
:!smi, b!r sayJ, sahib. 8 - Uzak, istanbulun 
b!r kazas1. 9 - Bir edat, iy! yaz1 yazan. 10 -
Qanakkale c!vanmia b!r ka.saba, !skarn -
bllde b!r ki\g1d. 11 - B!r kadm !smi, boz
makllk. 

Evvelki bulmacanm halledllmi~ tekll 

1 2 8 4 5 8 ' 8 9 10 11 

r
ist. Borsast 8/11/937 

'A.SRI KADIN 

GUZ .ELLiGi 

VENUs· Ruju 

VENUS KREni 
•• 

VENUS PUDRA!al 

Asri kadm giizelliginin tusum 
oldu, biitiin !ilk ve kibar famil
yalar ve cild merakldan sim. 
di V E N U S giizellik miis· 
tahzarahm kullamyorlar. u
mumi deposu: Nureddin Ev
liyazade eczayt kimyeviye, alat 
ve ltriyat deposu, istanbul. 

Eski 
Yeni 

HAYDEN 
BAK ER 

magazalarm1 ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda cEMSA
Li ARASINDA• en iyi ve 
zengin c;e§idler bulacaksm1z, 

SALON, YEMEK ve YA
TAK ODASI taklmlarm1 
HER YERDEN 1Yi ve UCUZ 
$ERA1T ve FiATLARLA te
darik edebilirsiniz. 

CUMHURIYET 

Vay efendlm nas1ISIM1Z? sl· 

zl ~oktan berl g6remedlm 1 

-=-Bir az me,gulum. Apar· 

t1man degl , tlrlyorum ; HA

VAGAZI ban yo aletl olan blr 

aparbman buldum. Hemen 

ta,1n1yorum.--= 

• 
NAVACiA11 

SDFBENI 
101 istiklal· Caddesi- lzahat·veresiye sati§ 

Be~iri II~ebaybgindan : 
Be~?iri kazas1 merkezinde yeniden yapllacak alan 20005 lira 44 kuru~ be

deli ke;?ifli Hiikumet Konagmm tahsisatt mevcud 15000 lirahk ktsimlari ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmu~?tur. 

1 - Eksiltme giinii 10 ikincitesrin 937 c;ar§amba giinii saat 15 tensib 
edilerek Be~iri Kaymakamhgmda yap!lacakttr. 

2 - istekliler evrak1 fenniyesini Siird Naf1a Miidiir ve Be§iri Kayma • 
kamhgmda okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminat 1125 lirad1r. 
4 - !sko Resmi Gazetede 7/5/936 ve 3297 say1h noksan c;1kan talimat

nameye gore vesikalanru haz1rlay1p 2490 say1h kanunun 32 nci ma&iesi mu
cibince teklif mektublan da birinci numarada yaz1h giin ve saatten bir saat 

P ARA LAB 

Sted in 
olar 

Frank 
Liret 
Bel~ka Fr. 
DrahmJ 
lsvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

A~ 
622.-
122.-
80.-

106.-
80.-
18.-

Kap~\ 
627.-
126.-
8t).- I 

D kto Baylara evveline kadar Komisyon Riyasetine gondermeleri mecburidir. Posta ge • 
0 r ;J cikmeleri kabul edilemez. (7401) 

Hie; kullarulmarm~ ve iyi bir I 
marka ~oskop_ u_cuz fiatla sa - istanbul Vaktflar Di.Pektorliigu" .. ilanlart 
t!ltktlr. Gorm.ek lStlyenler: Anka-
ra caddesi 66 numarada di§tlbibi iill••••••••••••• .. !ll!llllll!l!l•~•lll!ll•-.••••.:i 113.-

84.-
23.-

Bay Halililyasa miiracaatleri. K1ymeti Pey paras! 
L. K. L. K. 

~ilin Avusturya 
Mark 

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron fsve~ 
Albn 
Banknot 

Londra 
New-York 
Paris 
Milauo 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Vaqova 
Buda-p~te 
Biikr~ 
Bel grad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1081.-
265.

CEKLER 
A~lh$ 

625.-
0.8012 

23.54 
15.2240 
4.6969 

87.44 
3.4472 

64.-
1.4472 

22.6080 
4.2192 

12.64 
1.9832 
4.2096 
4.-

107.36 
34.40 

2.7486 
23.7550 
3.10 

E SHA M 

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
29.50 

22.50 I 
25.-
14.-
52.-
32.-

1082.-
266.-

Ka-p~ 
623.50 
0.80 

23.5925 
15.3087 
4.72 I 

87.65 
3.4625 

64.1540 
1.4492 

22.6625 
4.2293 

12.67 
1.9912 
4.22 
4.01 

107.6181 
34.4825 

2.7550 
23.6975 
3.11 

A~W.s Kal)llJWI 
.Asian ~imento 11.15 11.25 

ISTtK RAZLAR 
A~lhs 

Tiirk bor. I vadeli 15.40 
• D Vadeli 14.95 

K BPB!Wj 
14.975 
14.95 

_ _j 

NA$ 
Markah, Ambasador model, rad -
yolu, Ustikleri yeni, kapah, mii : 
kemmel bir otomobil sabhktlr. 

Miiracaat Tl. 42628 

S AT IL I K 
Miikemmel havagazi «~of Beni» 

ile miistamel Salamandra ve '<ini 
sobalar gayet ehven fiatla sahllk -
tJT. Telefon: No. 41.906 a miiracaat. 

AR ANIY OR 
Anadoluda buhar ve dizel rna -

kinelerile ~liyen bir elektrik san
tr ali ic;in: 

1 makinist ile 
1 elektrik~iye 

ihtiyac vard1r. Talib olanlar ter -
ciimei hallerini, bon-servislerinin 
hirer kopyasile (F. T. 105 e gon • 
dermeleri ilan olunur. 

Doktor - Operator 
Orhan Mihir Toros 
K ulak , Bo~az, Bur un h ast ahkla r• 

m litehaSSISI 
Taksim, AbdUlhakamit caddeal 

Geyik aparbmam No, 1 
.. __ Hergiln 15 • 19 kadar __ .. 

............................................ -----
BARTINDA 

Azim Kitabevi, 
Ibrahim Cemal • Ahmed Kemal 
Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, lortasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi veridir. 

Buldan Belediyesinden: 
1 _ Kapah zarfla 29/9/937 giintine eksiltmiye konulu C rnh . t 

zetesinin 4778, 4783, 4793 numaralarile ilan edilen Buldan Pk u b ur,1ye ,_?ta -
. . ~ asa asma a.tU 1 -

Iacak su yolu yap1sma 1stekh ~1kmad1gmdan 17842 lira 71 kuru~ bedeli ke~if-
li boru ve teferriiatJ satm almmas1 ayn ve 7120 lira 44 kuru§ ke ifl' b 
fen;i, kaptaj vesair in~aat lasrni ayn olarak evvelce ilan edilen §arua/ d.a~e~~~ 
de kapah zarfla eksiltmiye konulrnuiitur. 

2 _ Boru ve teferriiatmm muvakkat ~eminati 1338 lira 3 kuru§, boru fer
§i vesair in~aatm muvakkat teminati 534 hra 3 k1,1ru§tur. 

3 - Eksiltme 24 ikincite~rin 937 <;ar§~~ba ~nii sa.at on be§te Buldan Be
lediyesinde te§ekkiil edecek Belediye Encumem huzunle yap!lacakbr. 

4 - istiyenler evvelki Handa bildirildigi gi~.i ~ar.~~~mele~i ve. buna aid 
evrakl Buldan Belediyesinde ve Denizli Naf1a Mudurlugunde mcehyebilirler. 

(7555) 

Belediye Sular idaresinden : 
idaremizin Kadikoy • ltskiidar §Ubesi 15/11/937 tarihli pazartesi giiniin • 

den itibaren Kad1koy Miihiirdar caddesinde Maliye Tahsil ~u~esi yam~daki 
78 numarah eski italyan mektebi binasmda faaliyete ge~ecekhr. Bu tarihten 
sonra Anadolu yakasma aid bilumum miiracaatlerin yeni binadaki §ubemize 

yap1lmasmi saym abonelerimizd,en rica ederiz, .(7563) 

167 15 12 55 Tahtakale 

195 00 14 65 

Riistempa§a mahallesinde Biiytik~ukur han ikin
ci katta 8 numarah odamn tamam1. 2773. 
Samatyada 
Haclhtiseyinaga mahallesinde Samatya tramvay 
caddesinde eski 311/~13 yeni 335 numarah ve ta
maml 100 metre murabbamda bulunan arsa. 

2596. 
Yukanda yaz1h emlak sablmak iizere 15 gun miiddetle ac;1k art~1rm1ya «;I

kar!lmi§hr. ihalesi 19/11/937 cuma giinti ssat 15 te yapllacaktrr. Isteklilerin 
Mahlulat kalemine gelmeleri. (7478) 

istanbul O~iincii Mtntaka 

Miidiirliigiinden : Kadastro 
Fatih kazasmda Hiisam B. mahallesinin kadastrosu yaptlacaktlr: 
Bu mahalle c;evresinde miilkii bulunanlar 8 te~rinisani 937 tarihinden iti· 

baren be§ giin zarfmda Fatih postahanesi~in ~a.r~1~mda Kadastr~ P~sta Tapu 
Memurluguna veya Sultanahmed Tapu da1resmm ust katmda 3 uncu ~~~hka 
Kadastro Miidtirliigtine tapu senedlerile birlikte gelerek b~yannamelenm al: 
malan ve doldurduktan sonra bu befi. g?niin b~ti.minden .b1r ay zarfmd.a ge~1 
vermeleri· bu mahallede mevcud emlakm tahd1dme 13 kanunuevvel 937 tarl
hinde ba;Ianacagmdan miilk sahiblerinin tahdid str~smda. aynca mallarm1_n 
ba~larmda bizzat veya vekillerinin bulunmalar~, aks1 tak?1~de mevcu~ v.e~~
kalar ve ehli vukufun tayin ve tasdikile tahd1d. ve tahrmn yapl1acag1 1lan 

olunur. <
7=
1 I inhisarlllr Umum Miidiirliigiinden: 

Muhammen Eksiltme 
bedeli saati 

195 talam elbise, ceket, yelek, pantalon, kasket 3095 lira 14 
51 aded palto 561 " 15 

217 r;ift fotin 1085 ~ 16 . 
1 _ ~artname ve niimuneleri mucibinc~ miktar ve muhammen bedellen 

yukanda yaz1h melbusat ve fotin eksiltme 1le satm almac~~t~. . . 
2 - Eksiltme 24/XI/937 tarihine rashyan c;ar§amba gunu her b1rer~en· 

nin hizalarmda yaz1h saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesm • 
deki Ahm Komisyonunda yap1lackbr. 

3 - isteklilerin eksiltme iGin tayin olunan giin ve saatte y?z.d; yedi bu· 
c;uk giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmelen 1lan olunur, 

c7564~ 

Qoktanberi beklediQiniz dUnyamn en me~hur 

HASAG 
Markallliiks limba, 
ve sesli sessiz gaz 
ocaklar• gelmh;tir. 

Acele ediniz. 

Umumi sab1 yeri: Istanbul Tahta
kale caddesi 51 numarah 

9 lkincite§rin 1937 

EN HO$ VE TAZE MEYV A LARIN USARELERiNDEN iSTIHSAL 
EDiLMi$ TABU BiR MEYV A TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebilmesl miim· 
~iin degild.ir. HqzrmsiZhgl, mide yanmalanm, ek~?iliklerini ve muannid 
mktbazlan giderir. Ag1z kokusunu izale eder. Umumi hayatm intizamsiZ· 
IIklanru en emin s1;1ret~e 1slah ve insana hayat ve canll1Ik bah~eder. 

iNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Elektrik isleri ilant 
' 

Atca Kasabast Beledive Rivasetinden: .. .. 
1 - Naf1a Vekaletinden musaddak projemiz mucibince cl9928 lira 50 

kuru§» on dokuz bin dokuz yiiz yirmi sekiz lira elli kuru~ ke§ifli At"a kasa· 
bas1 elektrik tesisatmdan ~imc!.ilik cbe§ bin sekiz yiiz elli lira» ke§ifli makine 
techizah ve aynca ciki bin lira» ke§ifli elektrik techizahle cbe§ yiiz yiriJli 
sekiz lira. ke§ifli santral binas1 kablo, c;1k1§ tertibati kapah zarfla eksiltmi:Ye 
konulrnu§tur. 

2 - Eksiltme 15/11/937 pazartesi giinii saat 15 te hitam bulacak ve ihale 
:Atc;a kasabas1 Belediye Enciimeninde yap1lacaktu. 

3 - Bu i§e aid evrak ve projelerin hirer kopyalan istanbul • Taksirtl 
Beyoglu Sark apartlmanmda yiiksek elektrik mtihendisi Bay Halet I~1kpmal"" 
dan iicreti mukabilinde almabilir. 

4 - Eksiltmiye i§tirak edeceklerin yiizde yedi buc;uk teminat ve jha• 
leyi mtiteakib de % 15 e iblag teminatlarile ihaleden bir saat evveline kadal' 
mtiracaat etmeleri laz!rndrr. 

5 - Eksiltmiye talib olanlarm §artnameye gi:ir e eksiltmiye girebilmeJ!: 
§artlarm1 haiz olmalan laztrndlr. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler At~a Belediyesine veya ach ge~eD 
miih~nd.is Bay Hasan Halet I§1kpmara miiracaat edebilirler, (7396) 

Havayollari 
Devlet i,letmesi idaresinden: 

, istanbul - Ankara aras1nda 
A - 6/11/937 cdahih den itibaren cpazar .. 1 . h . h f digef 

giinlerinde yolcu t I gun en anc• a tamn reti 
ayyare erimizin meydanlanm1zdan hareket saat 

~unlard1r: 

Hareket 
Saat D. 

!stanbuldan 10 
Ankaradan 14 10 

B - ~azar gtinleri sefer yoktur. 
C - Idare Otobiisleri: 

Muvasalat 
Saat D. 

11 50 
16 

Ankaraya 
!stan hula 

1stanbu1da Karakoy P. T. T .. Acentemizden saat 9 da hareket edet'· t· 
Ankarada • Bankalar caddes1 Acentemizden saat 13 30 d h ket ed~;) 
Saym yolculanmiza ilan olunur. «7552• ' a are _fr 

lzmit ve Kart on 
istihlak Kooperatifliginden : . 

~irk_:timi~e aid esas mukavelename tasdika iktiran e Iemi bulundtl~~1 
dan a~?ag1dak.1 .ruznamed~ yaz11I hususlar1 miizakere ic;i~ um~mi heYetl~JI 
25/1~/937 tanh me musad1f per~ em be giinii saat 16 d i •t K• ~ d e !{at 0$ 

Fabnkasmda fevk~l~de olarak ic;tima edeceginden :iss:~~rlar~~~ b: iGtill19 

haz1r bulunmalan dan olunur. 
Miizakere Ruznamesi : 

1 - idare Meclisi azalarmm intihab1 
_ 2 - Muraktblarm seGilmesi. ./ 

Uzunkoprii Belediye Reisliginden : 10; 

32786 lira 50 k~~ii1 bedeli ke§ifli Uzunkoprii kasabas! elektrik tesisatl ede 
1y937 c;ar§amba gunu saat 13 te pazarhkla talibine vernecekrr sartJJ~~ \.e 
gosterilen te~!i~. miidd~ti 12 ~Y~ Glk~nlmi~hr. Taliblerin sozu

1 
ge<;en gtl;4s9) 

saatte Uzunkopru Belediye Da1m1 Encumenine miiracaatleri ilan olunur. ( 

' 



Zayi - T b F k··r · d ld -hiivi 1 a u tesm en a 1g1m 
alae ~et varakasmi zayi ettim. Yenisini 

T~dan htikmii yoktur. 
k e§lkta§: Abbas mahallesi Dizi so
~o. 7 doktor Musatfa Vartun 

SEBORiN 
k Ba§ta ve yiizde giiriilen kabuk, 

1 
a~ar1k, klzartl, ka~mt1 ve kepek

:r1 karnnen giderir. Sat; dokiilme
~'ne mani olur. Yilzde ve cilddeki 

er nevi sivilceleri ve ergenligi ta
iamile ge~irir. Bir tecriibe kafidir. 

czanel d er e bulunur. 

};' ethi h 1·1 'I a 1 ve K arde~leri 
aman Kollektif ~irketi 

lasfiy 1 v d e lllemur ugun an: 

li' iklncl ihln . 
1 ethi R l'l 
eJttif ir a 1. ~e Karde§leri Yaman Ko1-
lstanb § ketmm merkezinin Ankaradan 
2llernu Ula naklile tasfiyesine ve tasfiye 
11arnd.;ru olarak 1smail isa Cani~ ve 
r·\ 'Em· ,... 

I It),~ In -,.apm tayinlerine karar ve-
ab\ta!tJ.}'ve bu kararname ticaret kanunu 
~atet lla tevfikan istanbul Sicilli Ti
'l'icare~emurlugunca tesr;il ve Sicilli 
327o s gazetesinin 28/10/937 tarihli ve 
l~bua~h niishasile ilai). edilmi§tir. 

2llevcutrkette alacak ve sair hukuku 
ten bir olanlann ilan tarihinden itiba-
2llaad.a hsene .zarfmda tatil giinlerinden 
lst er .. allbur gun saat 10 dan 12 ye kadar 
tej>e 2Q"da 1§ Hamnda 2 numarah dai-
2lle]eti llracaatie alacaklann1 kaydettir
ey]eltiel"~ evrak! miisbitelerini tevdi 

er1 I" uzurnu ilan olunur. 

132Qai] t Tasfiye memurlan 
sa Cani~ ve Hamdi Emin <;ap 

It ii OperatOr i 
1)~~6""' A UNVER 

ea~o ve kadln hastallklarl 
sa.J.0~1 nuuehass•s• 

.........._ 11• Nuruosmanlye caddes 
~ l~o. 22, Mavl yapl 
Us~t·· eleton . 22683 
Zeh Udar . 

a~lti rall1ll lcra .memurlugundan: 
teq0~ oldu· liahl ve $erif aleyhlerine 
len ~ d.aJ~gu .davadan dolayt ihtiyati 
lley Oga~i ~ISlle yeddi adle tevdi edi
talt e sahib ~~de Pa~abahr;esinde salha
s~11 Y~h e olla caddesinde 36 numa -
~ttt lNnii snkazimn 16/11/937 tarihinde 

u·lll , aat 14 t • o}d.u• a ile e mezkur yahda a~1k 
~aa•tRl.l.nd~n :a~llmasma karar verilmi~ 
sa1; e tna}Q11 ~hblerin mezkfu giin ve 
tasi1e tnernuru~nde haz1r bulunacak icra 

tniirac a 937/6873 dosya numa -
aatreri ilan olunur. 

CUMHURtYET 

S1hhat1n1z 

nam1na 

E NO, "F"rult Salt", "Sel 
de Fruit" ve "Meyva Tu. 
zu" kellmelerl fabrlka 
markas• o I a r a k tescll 

edllml~tlr. 

ENO'S "Fruit Salt"; butilil 
diinyada s•hhabn en Iatif ve en 
miiessir yard•mc•s•d•r. Hemen 
hergiin kli~iik rahatstzhldarin. 
biiyiik hast~hklar tevlit ettig-i 
goriilmektedir. Bu kii~iik rahat
s•zliklann men~ei, inkibaz oldu· 
~u hazen farkma bile vanlmaz~ 
Muntazamen almd1~1 takdirde, 
·ENO'S, tabii tedbirlerle dahili 
temizli~i temin eder ve barsak• 
lar1 yakan ve zehirliyen zehir
leri giderir. Bugiinden bir ~i~e 
ENO'S ahn1z. ENO'S un hi~bir 
miimasil miistahzarla kabili k1yas. 
olmad•~•m hemen anhyacaksm•r. 
ENO'S, sonderece teksif edil· 
mi~ bir toz olub, granule ~ek· 
lindeki miimasil miistahzarlar-

dan daha kat'i bir 
tesir icra eder, Mu
kayeseden sonra 
ENO'S almakda israr 

butun 

Oskiidar - Kad1koy ve Havalisi 

Halk Tramvaylart Tiirk Anonim ~irketinden: 

l;)ebekemizde ilk ve orta mekteblerle lise talebelerine tatbik edi~mekte 
olan tenzilath bilet ilcret tarifesi, 15 ikincite~rin 1937 pazartesi giiniinden 
itibaren, l;lirketimizce usu1ii dairesinde tenzilath gezi varakast verilmek ~ar
tile, yilksek mektebler talebesine de te~mil edilecek ve yiiksek mektebler 
talebeleri i~in ~imdiye kadar tatbik edilmekte alan tenzil'atli tarife ayni giin-

itibaren hilkiimden kaldtnlacakhr. 

p A T I 
Basur memelerinin ANTiViRUS ile tedavisi 
It; ve dt~ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlii iltihablarmda, 
cerahatlenmi~ fistlillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima !;;ifayi temin eder. 

SA TILIK CiFTLiK .... 

Biiyiikc;amhcanm en mute

na mahallinde asfalt yol il
zerinde Umraniye koyiinde 

iki bine yakm nadich! r;am agar;lan, daimi akar gayet leziz memba suyunu, 

miiteaddid havuz ve bostan kuyulanm, hava dolablarm1, ko§k ve u~ak oda

larmt, tavuk kiimeslerini, asri ahm ve vasi araziyi llamil Tantavi <;iftligi na

mile maruf t;iftlik sahhkt1r. Taliblerin hergiin i~indekilere miiracaati. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
Potas giiher~ilesi ticareti yapan tiiccar ve esnafa 

i LAN 
2441 say1h kanunla devlet inhisan altma alman potas gilherr;ilesinin 

ahm ve satrmm1 yapan tilccar ve esnaf a~ag1da yaz1h hiikiimlere gore hare
ket etmege mecburdurlar: 

~ .- Elle~inde potas giih~rc;i1esi bulunan tiiccar v,e esnaf ilamn ne§rin -
den 1t1baren b1r ay zarfmda b1r beyanname ile ve ayn, ayn gosterilmek iizere 
ilam~ n.e~ri t~rihinde .ellerinde bulunan veya sipari~ edilmi~ alan potas gil
herc;Ilesmm ems ve m1ktanm her yerde inhisarlar idaresine bild,ireceklerdir 
Tiiccar ilfmm ne§rinden evvel sipari~ etmi~ bulunduklan giiherc;ilenin si -
pari§ ve sipari$in kabul vesaikini de inhisarlar idarelerine gostermege ve mu 
saddak bir suretlerini vermege mecburdurlar. 

2 - Potas gilherc;ilesi ticaretile me$gul olanlar bu ticareti yapabilme 
Jeri ic;in inhisarlar idarelerinden hirer ruhsat tezkeresi almaga mecbur · 
durlar. 

3 - Bu ila~m ne~rinden itibaren bir ay zarfmda beyanname vermiyen V' 

ruhMt tezkeres1 almiyanlarm ellerind~ bulunacak potas gilherc;ilesi kar;al 
Itibar olunarak miisadere edilecek ve haklarmda kanuni takibat yapilacakbr 

4 - Potas giiherc;ilesi satan tiiccar ve esnaf ald1klan ve satbklan giiher· 
c;ilenin miktanm ve nereclRn ahp kime sathklanm giisterir bir defter tuta -
cak ve bu defteri her an 1nhisar !daresi memurlarmm miirakabesine hazrr bu
lundurulacaklar ve bu maddeyi ancak kullanaca~ ~ekle gore ya mahalli sthhat 
veyahud sanayi miirliikleri tarafmdan tasdik edilmi§ vesika verecek ihtiyac; 
sahiblerine satacaklar ve bu vesikalan da taleb vukuunda inhisar memurla • 
rma gostermek iizere sakhyacaklard1r. 

5 - Potas giiherc;ilesinin memleketin bir tarafmdan digerine nakli i~in 
'fnhisarlar idaresinden bir nakliye ruhsatnamesi almmast ve giiherc;ilenin sev
kedilecegi mahalle vard1gmda bu ruhsatnamenin mahallind.eki inhisarlar ida
resine tevdii mecburidir. 

Tezkeresiz nakledilen potas giiherc;ilesi, 2441 saytlt kanun hiikiim1erin~ 
gore, evvel emirde .tnhisarlar !darelerince zabt ve musadere olunur. 
DiKKAT: 

6 - Potas giiherc;ilesi tedarik et.t_nek istiyen toptanct tiiccar her defasm
da !daremize miiracaat etmelidirler. Giiher<:ile ya !daremiz tarafmdan veri -
lecek veya haricden celb it;in musaade edilecektir. 

7 - Birinci ma&ie mucibince verilecek beyannamede cins ve miktan gos
terilecek elde mevcud giiherr;ile ile bu ilanm ne$rinden evvel sipari$ edilmi~ 
veya bundan sonra verilecek musaade ile getirilecek olan potas giiher~ilesi -
nin viirudundan beher kilosu ve kesri i~in bir kuru~ inhis :~ 1· resmi ahr - ~akhr. 

(7525) 
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Dr. FUAD tiZPAY 

Zeyneb Kamil hastanesi dogum ve 
kadm hastahklan miitehassist 

Be1iltta~. tramvay durait, Erib 
.-apartlmanl. Telefon: 49366 

sahtb w Balmuh.arrtrh funa• Nodi 
u mum I ne§rtuat• fdare eden faz1 f1ten 

M1ldflr1l: Hikmet Munif 

Cumhwt;eL matbaast 

11 

Biitiin cihanda elli senedir daim.a 
iistiin ve eljsiz kalmiljbr. 

KREM BALSAit-liN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tec
riibe mahsulii olarak viicude ge
tirilmil$ yegane sthhi kremlerdir, 

KREM BALSAMiN 

$ohretini soz ve ~arlatanhkla 
degil, s1hhi evsaftnm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafahm 
kazanmi$ olmakla isbat etmil!tir. 

KREM BALSAJt-llN Gilnd.iiz it;in yags1z, gece i~in yagll ve 
halis ac1badem kremleri olarak dort 

nev'i vard1r. 

KREM BALSAJUJN 6tedenberi tanmmiiii hususi vazola· 
rmda sahldigi gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdigimiz gayet ~1k ve beraber ta~1maga elveri~li 
hususi tiipler deruni.inde dahi satilmaktadrr. Fiatc;a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam$h ve zarif olan 

l(REM BALSAIU1N tilpleri biitiin nevilerile tanmmi§, ecza 
1triyat ve tuhafiye magazalarmda 

bulunur. 
iNGiLtz KANZUK ECZANES! 

BEYOGLU- 1STANBL'L 

istanbul Nafta Direktorliigiinden: 
22/11/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbulda Nafta Miidiirliifiinde 

(29998,72) lira kesif bedelli istanbul Ni§anta~t Klz Orta okulu in§aatt kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~?tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdtrhk i~leri genel, hususi ve fenni §artname
leri, proje, ke$if hulasasile buna miiteferri diger evrak (150) kuru§ muka • 
bilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2250) lira&r. 
isteklilerin teklif mektublan ve en az (20,000) lirahk bu i§e benzer i~ 

yaptigma dair Naf1a Vekaletinden allm~ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
OdasJ vesikalanm havi kapah zarflanm 22/11/937 pazartesi giinii saat 14 e 
kadar istanbul Nafta Miidiirliigiine verme1eri. (7266) 

Kapah Zarf Usulile ilan 

Mardin Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Mardinde Firdevs nam mevkiinde Niimune fidanh~mda c22946» 

lira c50• kuru§ bedeli ke~ifli yeniden bir Vali Konagr yaptlacaktrr. 
2 - Knpalt zarf usulile eksiltmiye ~Ikarilan bu in~aat 15/11/937 tart • 

hine ::-ashyan pazartesi giinii saat on birde Mardin Daim1 Enciimeninde ihale 
edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat mlktan 1721 liradtt. 
4 - !n~aata : Mukavelenin imzast tarihinden itibaren on giin l~tinde ~e 

ba§lanacak ve 25 mayts 9:18 takvim tarihinde bitecektir, 
5 - Bu i~e aid ~artname ve fenni evrak ~unlardrr: 
A - !dari ~artname, fenni ~artname, Baymd1rllk genel §artnamesl, ke~if 

hulasas1, metraj cetveli, mukavele projesi. 
1stiy.enler bu evrak1 Mardin Vilayeti Daimi Enciimeni ve Nafta dairesinCie 

gorebilirler. 
6 - 1steklilerin yukanda yaztll muvakkat temtnatl vermekle beraoer 

fenni ehliyet ve ihtisaslarma giivenilir olmas1 ve 3645 sayth Resmi Gazete ile 
ne§redilen: talimatnamede yaz11I evsaf ve ~eraiti haiz olmalan §arttrr. 

7 - lsteklilerin teklif zarflanm !•aakal ihale saatinch!n bir saat evveline 
kadar Mardin Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri veyahud gondermeleri ve 
postada vaki gecikmelerin mazeret te$kil. eti?iyece.~ .gibi muayyen saatten 
sonra gelecek teklif zarflarmm da kabul edilmiyecegt 1lan olunur, (7237) 

REVUE nat'"' lsteylnl~1 
Cine, model ve fl)'at huauaunda dlier )'UitMk 

marka aaatlarle mukayese edlnlz. 
Kullananlardan blr flklr . edlnlnlz.~ 
I t o: -- .... t a, o vaktt nlcln herkealn 

REVU 'E l 

aaattnl terclh enltll'l anllyacaka•~.!.'- 1 

'umuml De oau: latanbul, BahQa K&PI, Tat Han 221 "fetefon'!'~ISS~ 

Naf1a V ekaletinden : 
16 birincikanun 937 per§embe giinii saat 15 te Ankarada Vekalet Malzeme 

Eksiltme Komisyonunda 658400 aded takriben 286.404 ton •Galvanize Tir • 
fonun kapah zarf usulile eksiltmesi yapilacaktlr. 

Teklif edilecek Tirfonlara; ecnebi mah olup Mersinde sif supalon tesllm 
edilecegine gore 50.120 lira 70 kuru~ ve yerli mall olup Mersinde vagon it;inde 
teslim edilecegine p:ore 87353 lira 22 kuru§ muhammen bedel tesbit edilmi~tir. 

Bu hususa aid ~artname ve teferriiatl 437 kuru§ rnukabilinde Ankarada 
Vekalet Malzeme Miidiirlii~nch!n almabilir. 

Muvakkat teminat: Ecnebi mah teklif edildigine gore 3756 lira 03 kuru~t 
ve yerli mah teklif edildigine gore 5617 lira 66 kuru§tur. 

1steklilerin teklif zarflanm talimatnamesine gore Vekaletten almmt~ mii
teahhidlik vesikasile birlikte 16 birincikanun 937 per~embe giinii saat 14 e 
ka_dar Ankarada Vek!let Malzeme Miidftdii&i-ne vermeleri l·~zundlr. (7350). 
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SOGUCA l?ifltSl 
TAB if jfiJ/l.'YAlf 

Pek yak1nda p1yasaya ~1k1yor 

Y1lmaz <;ocuk Un~ 

Sureti mahsusada Amerikadan getirilmi' mo

dern makinelerde, saf ve temiz iptidai madde

lerle, ve miitehass1s ellerin nezareti albnda imal 

olunmakta ve bilhassa daima taze bulundurul

masina itina edilmektedir. 

« Y 1lmaz ~ocuk Unu» miniminilerin s1hhi 

gida ve tam kalori almalari suretile giirbiiz 

yeti,melerini, kemiklerinin ve adalelerinin nor

mal olarak te,ekkiiliinii temin eder. 

Saf 

Soouoa karst 
tedbir alln1z 

Y almz s1k1 giyinmek 

kafi degildir 
Cebinizde bir tlip 

ka1e 

GRiPiN 
de bulundurunuzl 

g1da - Tam 

U§iitmekten m~tevellid ba~, di~, adale, bel agnlarile kmkhgt 
ve emsabne kar§t en seri, en kat'i tesirli ilacdu 

icab1nda giinde 3 ka,e ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakJnJnJZ. 

-- ----

kalori - Bol vitatnin 

Bu fena havalarda mikroblar 
ag1z ve burundan viicuda 

hiicum ederler 
Sizi fena akibetlerden ancak 

I Pastil For kurtar1r~ 

Pastil For agu ve bogaz 
nahiyelerindeki mikroblar1 
imha ve tahri§ali izale 
eden en kuvvetli ila~tlr. 

Bron§itinizi ve oksiiriigii
niizii derhal ge~irir, miiz'k 

glClgin oniine ge~er 

Y1lmaz <;ocuk Unu 

Sui tegaddiden ve haz1msJZbktan miitevellid 

~ocuk hastahklarina meydan vermiyecek, hila~ 

kis haZJm, teneffiis vesaire gibi dahili biinye 

vazifelerini kolayla,brarak viicudii sa2lamla~

bracak bir terkible hazirlan1yor. 

« Y Jlmaz <;ocuk Unu>> biitiin hububat nevi ~ 

lerinden ve meyva ~e,idlerinden yapdmaktad1t• 

« Y Jlmaz <;ocuk Unu» ile biiyiit~len ya vrtJ 
istikbalin en saglam adami olmaga namzeddit· 

- <;elik kuvvet 

PAL TOLAR 
17 L lradan itibaren 

2lmi 
TES~iN 
AVI ~ESITLERi M iZ 

GABARDIN PAR00SU 
21 Llradan l tibaret1 

MU$AMBAL"AR 
11 L i radan i tibe~-rer1 

KOST0ML0KLER 
13 Llradan it i baren 

YERLi 
MALLAR PAZARLAI21 
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