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Binbafı Hüsamettin Bilgesü 

ASKERLIGE HAZIRLIK NOTLARI 
Erkek ve KIZ talebenin askerliğe hazırlık ders 

programma dayanarak verilen notlardır. 
Ciltli olarak satılmaktadır. 
Tevzi yeri: Kanaat K'itabevi. 

Millet Meclisi, kabine programını 
ve 

Basvekilimiz, Ana Hatları Şöyle Bildirdi: 
1 

.PIGnlt ve Rasyonel Çahşma, Kültür, 
.Emniyet, En ileri Teknik ve Sürat 

ı. Celal Bayar, Milli Kalkınmamız için 
Baıarllacak lıleri Bütün Teferruatile 

Her 
izah 

Sahada 
Etti 

Bayarın 
Program 
Nutku 

-0--

A nkara, 8 (Bafmuharriri-; 
misden .telefonla) - Bu- ı 

aün Batvekil Celil Bayarı Ka
nmt:ay kürsüıünde gördük. Ne
ler dtl,ündüğünü, neler yapaca
lmı bu künüde millete anlattı. 
_,,.y~ ... ;Jl:;,:trnfn m llliw.l~J:a~t<le 
'IC'l.UIJI 1'fOll'MD1DDt n, 

~tatitrldbı ...... ·-·--,,....... 
Bipler ve direktiflerdir. Fakat bu 
preıusipler muhtelif çalışma sahala
nna tatbik edilince ne gibi bir man
zara karşısında bulunacağız; Celll 
Bayar, işte bunu en açık ve berrak 
bir dille orta.ya koymuştur. 

Nutukta, çok ahenkli bir bütün
lük vardır. Gözümüz önünde ancak 
ve ancak umumt menfaat esası Uze
rine kunılan ve işliyen en ideal ve 
Deri bir çalışma sistemini canlandır
nuştır. Pli.n, progra.ml'aşma, ileri 
teknik, sürat, takip, emniyet, istik
rar, sa.18.hiyet ve mesuliyet gibi mef
humlar ayn ayn kelimeler halin
den kurtulmuş, verimli ve rasyonel 
bir gidişin ifadesi aeklinde ve bir 
tek bütün halinde birleşniştir. 

Telefonla Bildirdi) 
Başvekilim B. CeW Baf&l', bugün öğleden llOnra ~ it 1 
~.t~~=~~iıf:m~ iiialirıtış=-Biilarnaiar~B81llilr:iida~~-:·:~~~~~~~~~~~-.oqQı.....,.~ 

P.t tt'llnt"ll•-·• •• 1"011~ lfP •• ~ ft>'k uuB: v«''t'* itti dfr kalkınma vuıtalarımızdrr. Ticarette emniyet, iyi ve olarak hazırl&nmlitı. Bütün memleket işlerine geni§ 
ehemmiyette )'el' verilıni§ti, Bugün başanlniakta 0 • tem.iz mal IU'tta'. Tllrk denizciliği, yeni ticaret filo-
lan millt kalkınma ielerinin bundan sonraki yürUyll§ larile r.engbıliyecet, pllilh ve rasyQnel çalışma esas 
yollan, yeni baoanlacak işlerin plAnlan bu uzun pro- prensiptir. Endu.trlletnıe davamızda da plln başta. 
gramda Millet VekUlerinin önlerine seriliyordu. dır. "TUrldyede ekonomik prtları mevcut ve millt 

ekonomi bakımmdan yapılması mümkUn veya zaruri 
Şefin direlctiflerl, emirleri: her teyi yapmak ve yaptırmak a:zmindeyiz. •• ve sa-

Başvekilimiz. programın her maddesinde, Büyük nayi te§vik edil~k. Madencilik davamızda da esas- . 
Şef Atatürldin yüksek ve ileriyi gören işaretlerinden, lar şunlardır: Arama ve işletmiye devam. 'Bakır ve 
emirlerinden ve direktiflerinden alınmış olan ilham· demir ve petıvl istihsaline önem vermek, kömUr is-
larla söze başlıyor ve bu ilhamlara göre, yapılacak tihsalini derhal iki misline çıkarmak. Bu suretle ha· 
yeni işleri çok açık, katt ifadelerle anlatıyordu. rice maden satışımız memlekete milyonlar kaz&D-
B. Celll Bayar, daha ilk ciimlelerde programım, Ata- dıracak. 

türkün şu vecizasile toklaşt.ırd.J: ''Daiına daha kuv- Vergiler, Tirle parası: 
vetli, daiına daha refahlı, hür ve müstakil Türkiye.,, 

Programda maliye işine gelince; maliyede en ileri lılerin baıarılmasında esaslar: usuller, modern ça.lıJma tarzları tatbik edilecektir. 
B. Cel&l Bayar, kabine çalışmasmda ve milli kal- Hayvan vergisi. buhran ve müv~ne vergileri Uze. 

kmma davalarımızın tahakkukunda rol oynıyacak / rinde tekrar durulacak, bunlar yeni tetkiklerden ge-
ana esasları şöyle saydı: Plinlı iş, programlı çal!§- çecek. Biıııassa. devlet sermayesile işliyen mUessese-

rt:lıaffirk,Doğ~&.· 
yahatine Çıkıyor 

Ankara, . 8 (TAN muhabirimi en) - CiimhUTTeüimiz Ata· 
türkün, bupnlercle Şaı-ki ve Cenubi Anaclolıula Benİf bir tet
kik aeyahatine plrmalan mahtemelclir. Büyük ŞJimizin bu 
aeyahaf emaaıncla Mersin veya Antalyaclan vapurla l•tanbula 
Bepneleri de ihtimal dahilinde Böriiliiyor. BllfOelıilimiz 
B. Celal Bayar ile Dahiliye Vekili oe Parti Genel Sekreteri 
B. Şi;ikrii Kaya ve Naluı Velıili B. Ali Çetin/ıqamn da bu •e
yahat eanaancla Atatürlrün beraberlerimle balanacaklan öf
renilmekteJir • 

. Naluı Vekilimiz bu aqaJaat anaamla Diyarbelıir - Cure 
lıattuun temel 8'ma töreninde lnılanac:alıtır. 
-~~~.....-..=- .........__. •• ........,.. 

Kab ne Programı Okunurken •• 

Dün Mecliste Bazı 
Hatipler Söz Aldılar 
Hepsi de 1. Celal Bayar için , 

Muvaffcallıyef Dhifnde lulUnilular 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Bafvekilimiz B. Celal Bayarm çok 
uzun, esaslı ve açdt olarak okuduğu 
kabine programmda en ziyade alkII 
lanan noktalar, milli paranın istik
rarına, meslek tahsiline, diploması
na dayanan bir yorgunlar kafilesi 
yaratılmamaıma.mUstahsillere temin 
edilecek hak ve imklnıara, mem.111"
lara sallhiyet ve mesuliyet; verfun&. 
sine, buna karşI emin geçim, emin iti· 
tikbal temin edilmesine ait yerlerdi. 

B. ~lll Bayardan sonra bazı ha
tipler söz aldılar. 

Evveli. Halil Menteş (lzmir) kfu\. 
süye çıktı ve dedi ki: 

P rogram nutkunun hiçbir ye
rinde bir benlik iddiası yok

tur. Gösterilen manzara JUdur: Tür
kiyede bir parti hilkfuneti var. Bu
nun da ileri, realist ve dinamik bir 
programı var. Bu programm tatbiki 
fçln dünya buhranım göğüıılemekle 
kalmadık. Bu buhran içinde bir mil
it kalkmm$ programım tahakkuk et
tirdik. Fakat yapılacak iş çoktu. 
Sarfedilebilecek emek ona göre az
dı. Bunun için ortada yapılmaya 
lrıuhtaç işler kalmıştır. Bu işleri yap
lrıağa da fasılasız bir ıurette devam 
edivoruz. 

ma, rasyonel hareket, kültür ve emniyet. Bunlardan terin millt kontrolU, verifn kabiliyetini artıracak bir 
başka; ileri teknik, sürat, dikkat, takip fikri, önü §e~le konulacak. Paramıza gelince: Başvekil, bir da- • 
görüş. ha teyit etti ki:. ,._Paramızın istikrarmı muhafaza 

11 _ Iamet Inönünden sonra hUkt 
metin başma gec;mek hem kolaydır 
hem tehlikelidir. Kolaydır , çUnktl 
mtışldlller ortadan kalkmıştır. Teh!t
kelidir, çllnkU InönUnUn yerini dCJl..ı 
durmak kolay değildir. Bupunla be
raber CeW Bayar muvaffak olacalC 

Bu iddiasız, samfmf sözlerin için
de dürüst, feragatli, yaratıcı ruhta 
bir şahsiyetin aksini görmemek elde 
dei?ildir. Celil Bayar, memleketin 
bünyesindeki bütün yaralan ve zaaf 
D.oktaJarmı çok güzel görmüştür. 
Caresi aranacak dertlere isabetli 
teşhisler kondurmuştur. Her şeyi a· 
çık söylemi§tir. Hiç bir kısımda ke
liıne oyununa benzer bir aey yoktur. 
Care1er hep pratik bir gekildedir. 
lfıç bir şekil esirliği, bizi, ameU ih
tiyaçlardan doğan bir görü§ ve gi
dieten ayırmıyor. 

Ve Başvekil şunu ilave etti: "- Emniyetsiz hiç· edeceğiz. Bunu, kalkınma hamlemizin bir zanıreti 
bir şey yapılamaz, kültürsüz hiçbir şey yaşamaz.,, ve milli ekonomimizin icabı olarak görüyoruz.,, 

Vilayet, belediye, sağlı le, nüfus : 
Programa göre, vilayet ve belediye işleri de hep 

plln dahilinde yürüyecektir. Bütün belediyeler beş 
sene çalışma pliıılan yapacakla.r, bu planlar mer
kezde kurulacak bir tetkik bürosundan geçecektir. 
Belediyeler hayat ucuzluğu ile uğraşacak, ticari ma- / 
hiyette umumt hizmet işlerini Uzerlerine alacaklar, 
Turizm çalışmasına ehemmiyet veril.ecektir. Sağlık 
meselesinde, çocuk doğum ve blkımına modern bir 
hız verilecek, bu iş köylere kadar teşmil edilecektir. 

Adliyede sabulclulc ıarffır: 
B. Celil Bayar, adalet mevzuunu ehemmiyetle ele 

almıştı. Şefin, çabuk ve kesin adalet direktifini ta
hakkuk ettirmek yolunda önemle çalışılacağım, icra 
işlerinde sUratin mutlaka temin edileceğini söyledi ve 
ilave etti: "- Rejimimizin aleyhtarlığına karşı in
kılabımızm istikrarını teyit için daha müessir kanunf 
tedbirler almak kararındayız.,, 

Ekonomi, ziraaf, nafıa: 
Başvekilimiz bu mevzuları da geniş mikyasta söz 

gelişi etti, bilhassa ziraat kalkınması davasmda uzµn 
izahat verdi: Türk köylüsü bilgili ve çok mahsul alan 
bir milstahsil vaziyetine yükselecek. Teknik ziraat
çilerden mürekkep bir ordu, köylüyü yakın vakitte 
modern bir toprak müstahsili yapmıya çalı§a.cak. 
~syonel sistemlerle zirai mahsullerin maliyet fiyat
~ indirilecek, topraksız çiftçi bırakılmıyacak, 1§ 
vasrtalan iyileştirilecek. Hullsa: Çok iyi ve ucuz is
tihsal mutlaka temin edilecek. 

( Pro41ramın tam metni 6, 7, 

Kültür l§lerlmizde salııma : 
B. CelAl Bayar, kültür bahsini de ehemmiyetle ele 

aldı: :ttk taJısile daha fa.zla ehemmiyet verilecek, 
gençlik, iyi yetifmiş unsurlar eline teslim olunacak, 
liniveraite (Mahreci aklam) değildir. Yüksek tahsil
de daha ziyade istidadm aranması zaruridir. yorgun 
bir diplomalı kütlesinden memlekete ancak zarar 
gelir. Bol bol meslek mektebi açılacak, fakat yüksek 
tahs!lin tnkişafma, ilerlemesine de önem verilecek. 
Spor, sağlam kafanm, sağ bünyede olmasını temin 
etmelidir. Biı profesyonel idmancı istemiyoruz.: Bu 
sebeple ıpor tetkilltI merkezden idare edilecektir ve 
umumiyetle spor, millt kültür sahasındadır. 

Programın son lrısıinları : 
Yeni kabinenin prograrnmda dl§ politikaya ve kah

raman Tllrk ordusuna da geniş yerler ayrılmıştı. Dış 
politikada dostçu ve BU.lhçü §ianmız bakidir. Ordu
muza gelince; kahraman Türk ordusunun, en ileri 
teknik vasıtalarla mu~ olmama: azamt ehem
miyet veriliyor ve verilecek. 

B. CelAl Bayar, idare bahsinde bilhassa dedi ki: 
nert idare tekniği, Ballhiyet ve mesuliyeti elele ver
mektir. Kırtasiyecilik tarihe karışmalıdır. Memur
ların terfihlerine, istikballerinin emniyetine çalışaca
ğız. 

Nihayet Celll Bayar, muhteıem selefi İsmet tnö
nilnU de hürmet ve muhabbetle anarak ktlrsUden al
kışlar arasında ve tam. bir ittifakla tasvip edilerek 

indi. 

8 ve 9 uncu sayfalarcladır J 

Dün söz alanlprdan: 
B. Berf Tiirlıer (Aıtmsl 10 uneuc1a) 

Rusya, ltalyanın 
, . . 

Pakta Girmesını 
Dostane Saymıyor 
Roma 8 (TAN) _ Sovyet Rusya tellkldlerini tahlil ederek,bunlarm .. 

nm Ro~ sefiri, bugün İtalya Harici kerl mahiyette ittifaklardan başka 
ye Nazm Kont Clyano ile görilfıııUş bir teY dilşünmediklerini söylliyor. 
ve anlqılan, İtalyanın antikomünist Sinyor Gayda'nm makalesi 
paktına iltihakını mevzuubaJısetml.J- Roma., 8 (TAN) - İtalyanın en sa 
tir. Verilen malftmata göre, Kont Ci- li.hiyettar muharriri sayılan Sinyor 
yano, Paktın Rusya hüldllrıet! aley Gayda, pakti methederek, bu paktm 
hinde değil, fakat Kouımtntern aley~ kimseye kartı olmadığını ve askeri 
hinde olduğunu söylemif, buna mu- mahiyeti haiz bulunmadığını anlatı· 
kaıbil Sovyet sefiri Sovyet Birliğinin yor, daha 80Jll'a bu paktn üç memle 
Italyan hareketini dOBtane sayma • ket arasnlla komünistlikle mUcadele 
dığım anlatmıftJI'. den b&.fka mütekabil çahtma sahala 

Alman Btutelerine BÖre rr da hazırlıyacağmI ili.ve ediyor. 

Ber1in, 8 (TAN) - Alman gazete Roma paktı 

*:d"•-··~ leri, IOD anti komünizm pakti hak- e·ı ı· H.k""' 
kmda yÜılarma devam ediyorlar.Der 1 mece 1 1 aye 
Uner Tağblat, bu münasebetle yazdı Y .. ookJofandan BUmeceH ....._ 
fi bir makalede, Ingiltere matbuatı- JılkAyeslle, reslmB romanı maalmef 
nm ne§liyatmı gülünç bulmaktan bq buglln lıoyamaddr. Ozttr dileriz. 
ka çare· olmadığım kaydediyor. An- ........................................ .._._... 
grif gazetesi, Fransız matbuatmm 
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Saat 24 ten Lüleburgaz Asfaltından Sonra Son göçmen 
l Sonra · Çalgı Şiddetli Bir Kamyon - Kafilesi de 

TANE 
TANE 

TERBiYE HIKA YEsl· 

INNALLAHE MAASSABIRIN. 
Yasak mı? T R k b t• B J d Geliyor 

Şehir M~de Dün ren e 3 e 1 aş 8 ) 
Münakaıalar Oldu Terbiye ve terbiyecillkt.ea kona- - Af bayvu.nas Beyı.ı., dedi, 

:rken ilk akla gelenler IUD)ar. bu adam ıalmuo üstüne beyaz pey 
11.İJ' de yiyor, iğrendim, arkamı dö Şehir meclisi, dünkü toplantnmıda 

(Ytnl Adam) CI B hnaiı Hakla necetmı. yeni belediye zabıta talimatnamesinin 
Umnulan, B. KAiım Nami .Dwıı, Arkadapmn hiklyes1 bitti.· • müzakeresine bqlamıştir. Yeni tali-
bir de YenJçert devrindeki Tomruk Htiye: No. D matnamenm unvan faslı ile bu emre 
ağası ... Bmılara öç olmuş hikaye Buna da ben ımlataymı: karşı gelenlere yapılacak muamele ve 
anlatacağım, bakalım oe dl) ecek- cezalara ait olan maddeler tetkik i-ler• -Maçka tramvayındayun. Birlik 

• iskemlede oturuyorum. Oniimdeld çin e~cilmene geri gönderilmişti~. 
Blklye N: 1 birlik iskemlede de blr ...+wn tı Ba Şehirde ve umumi yerlerde, hına 
Buna bir arkadaşım anlattı: ~ ... ·111 ve apartmanlarda saat 24 ten sonra 
- '1'renin Yemekli vagon1111da- yan Façlsti veya Façlst Ba)·aıu 0 gUrültü edilmemesi çalgı çalmmaına-

Demiryolları idaresi, Tarifelerde 
Yeniden Mühim Tenzilat Yapacak 

• 

Bu Sene Gelenler 

20 Bini Geçti 
Bu yılın göçmen nakliyatı, bir haf

taya kadar Köstenceden getirilecek 
olan son kafile· ile bitmif olacaktır. 
Son kısım 1500 k.ifidir. Nazmı vapu
rile bir hafta sonra limanımıza getiri 
lecekler ve Tuzladan orta ve şarkt A-
nadolu vilayetlerine gönderilecekler
dir. 

Bu yıl anayurda kavuşan mühacir 
miktan, bu son kısımda dahil olduğu JDD. Yemek pgırap. 20 dakika turuyor. Batmdakl kara püsldlllü, 81 hakkındaki madde meclisin avukat 

'ftl'. Ankara.dan ald•lrm (vagonda kara kokorozlu, kara kiiWımdao azaları arasında şiddetli münakaşala-
lta Tllrk mah yasaktır) bir 28 ilk ve beyaz dlllrnelerlle beyaz boyun ra yol açmıştır. Bir kısım aza, bina-
Yeni rakıyı açtırdım, biraz da 1- atkıs111dan aıüadmı. Soldaki pence larm bu maddeye konulmamasmı doğ 
•uıq peyniri (çünkti iyisi yuak- reye verevine 10kulm111, camm a nı bulmamışlar, meakenlerin her 

"" halde 20 bin kişiyi geçmiştir. Bunla
rın çoğu Romanya.dan getirilmiş, bir 
kismı da Bulgaristan.dan geuw.ıerdir. 
Bu mevsimde Bulgaristandan yeni ,. 

tir) getlrttim. Çorbaya kadar te- kında arkadakileri dikls ediyor, ,eyden masun bulunduğunu ileri sür-
lrerleıı.lyorom, (Akşamcılık argo- kmdtsfıne bakanlar ftl' ım! Varsa müşlerdir. Diğer bir kısım aza da hiç 
HDda "teker teker lçiyonım'' de- kıhğmı, boy88DU beğeniyorlar mı kimsenin saat 24 ten eonra diğerleri-
mektlr.) diye. ni rahatsız etmiye hakkı olmadığını 

Sat llerlmd*i muaya kibar ta Ayal~ fakat kapelıalaımııa iddia etmişlerdir. Neticede bu mad-
~ oklok••n biJesHrlerladea, reoklerl batka Od Bayan aıkacl8§I de de encümene geri gönderilmiştir. 
ldlpelerlnden, kuavat elmaslana- da sağdaki lkilikt.e ohınlyor. UçU Diğer maddelerin müzakeresine ge I b l I l J 
dan beBbelll olan lkl buçuk kl§Ulk blniea (varda! destur!) c\emeden çlleceği sırada azadan Etem Akif, a- Lüleburga • •lan " aa atın a 
bir alle oturdu. Bayan, iyi tepllmlt komlfllyorlar. zanm talimatname projesini tetkik Istanbul - LUleburgaz asfalt yo· suretile mümkün olabilecektir. Şim-
tlttlE balyuı !.'&Plllda epeyce iri kı A, ah!. kon~ı aynee ya etmediğini, halbuki belediye için çok lunun açılmasından sonra Devlet De diki halde asfalt yolun U7&ndığı LU-
JDD bir §eJ •• Bay, bac'8 mi ince, 118 ~ utanmm doğrusu. mtıhim olan bu talimatnamenin her- miryollarının Trakya kısı.ıımı teş- leburgaza kadar Sirkeciden birinci 
lıa mı Sl:!lka, büciirUk mil bileürtik. Sadece tistünkörU çıtlatacağmı, ab kes tarafından iyice bilinerek mUna • kil eden 9 uncu işletme idaresi, şid- mevki ile 481, ikinci ile 348 ve UçUn-
Bu ikinin buçuğuna gelince, lşt.e o- bu lehlerin leblebilerini anlayıve kata edilmeli Jcap edeceğini söyle • detU bir otomobil ve kamyon reka· cil ile 223 kuruşa gidilebilmektedir. 
P bayıldnn doğrusu. Ne~, ne ria. Bir ahbaplan varmış (adını miştlr. Bunun Uzerlne diğer madde- beti karşısmda kalmıştır. Gidip gelme biletlerde bu ücret birin 
~l San ipek yumağı mı de- adresfıııJ söylediler) FJlaom teyzesi lerin milzakereat geri bıralnlm!f, ve Son bir ay içerisinde evvelce de- ci 768, ikinci 556, Uçünctı de 854 ku-
8em f Boncuk hona mavlt p nln km htılş (bunun da kim oldu perşembeye toplandmak üzere içti • miryollan vasıtasile yapılan nakli- ruştur. Halbuki binek otonıoblllerl 
leri, tombul,....._., lokum bar fUllQ öğnmdlk) koeası (admı bili maa nihayet verilmittlr. yatın mühim bir kısmı otomobil ve LUleburgazdan Istanbula Uç liraya 
aa ile cıunekAa "'bell mt detılenıf yorum) buta lmJş, gebe kaJmama kamyonlara geçmiştir. Benzin fiyat- adam taşıyorlar ki, aradaki fark mtı 
Oyle sevimli bir oilaa ki sevmeme.it Hı d larmm ucuzlamuı ve bunu takiben himdir. Bundan başka, otomo"'" .... _ 

..a-.&: o. •ı - pllrkea.. <blr clektoramo ay arpaşa --•-14. 'UU, --mtlmktin ll'C:ııi.. ,....-blle yok. .uaı- 11.DL&uı. yolun açılmaaı, otomobille nak falt yol sayesin. de daha çab11Jr _, __ 
di D..___ za iftira euucr) 250 llraya ldlrtaJ.. ll h .,Ç&..,.. 

Eski Ame i n .... IDlmayun mi kaprsnma öull müşteri otomoblHn Ô ya1.1 bir hayli arbnnıştır. Bundan bilmektedir. Bır kısmı mtlt.eebbia-
meyylzleri gibi konuşuyor. ıaa1 de, • geçllmeanlş .. derken..... nl e, inde /ki bafka. Edirne ıuccanan mazotla iş- (erin bu hatta daha fazla otoınobu 
bu ~ bu dil! f&lbm dolr•u. mevmlara geçti. Ortadaki, abluı llyen kamyonlar satın almak ımretile işletecekleri de anlaşılıyor. Difer ta-
(Bey) • baba demedill töJle dar .. botanma aa'VU .. aa (bir aftb M o tör ~ar P tı eşyalanru çok ucuza ta,ımak imkAnı raftan, otobüsler de nakliye tıcretıe-
MD neler de neJer. tmuza da iftira) avukat. oyun et V' nı da elde etmiş bulunu:yorlar. De- rint ucuzlatmışlardır. Yoı açddıkt.azı 

Bir aralık 00.na dikbtle ve uzum tlflnl, önümdeki FaçlR te bitmem ~ ~~ .~ Haydarpa.p ön miryollan tarifeleri, buıtınktl vazi- sonra Edirne • lstanbul yolculufu ı. 
tm1lll bütı takti da birdenbire BeJ' ,, n ..... ....._.... da •--· tıp !etinde ikı motorün çarpıprıeeile n& yette kaldığı takdirde, kısa bir za- çin aldıkları Ucref adam bam.... 250 e .,.. • ....,, ..... may noz -yna .. . b' ,.._... 
babaslle lhnunanneaiıle döndü, A kada.ld biz Ba 1 dini diğfml ticeleııen U' <leni2 kazası olmuttur. man sonra bu işin daha futa rağ- kuruştur. 
~kolu lle beraber bana u zl r ö esinler J.~rm; bl ehidfl t Karşı1ıklı olarak biribirlerine dof;- bet göreceği muhakkak sayılıyor ki, Yük nakliyahncla Ja 
satıp, beni ga.rift; ve"tleıWıshı ..!ı.: topulan~ 8 

...: ~ ru ve ayrti rota Uzerinde SilratH! ge:l- ıo ZMn$n ;eıDiryQjJa.n, ~ca~ k9mUr 
~ hattA IJ*W fllr..... .. . . y ~1"o .~ !M U-••ola Mfi•n--+ - "'1""'-'"'""-=~ __ ._ T-- : .. _,_..ı __ -- reltı"'be'f ,].ilJetli 
diki: ben \18111D,bana dJkcllk hektrlar,ben törli ile Bozlıurt ı&duıdaki yıUk motö.- thquıı taşınınasma inhisar ~tmi' ola- li@dan başka yuK naımyatmaa 

-Jt:A! rica ~IMkwn efm l&Umly~rek liffl="dhn, _,,Mil ril suı.rm. fiıdcWli alofl.ytl&Unden bi- caktır. kamyonlatm. l:füiniryollanna terdh 
«1lm. lfltfeıı balnnn. Bu adam hJa misin gWtlımeyen!! ikisi birden rA>irlıerinin üzerine dtı1111U§lerdir. edildiği görülUyor. ÇllnkU, demiryol-
.u.r değll, pek avam t.akrmm4aıı, lldUlhı pllakttlltlstl yahus homur Ça.rp19ma tiddetli olmuş, Bozkurt Demiryollan tarifeleri larmda beş tondan on tona kadar o-
l'ÜI içiyor! duldı), falmt Ddal birden pompuı motörtl bodoılamasmdan parçalan - ucuzlatılacak lan eşya cinsine göre, 610, 748,40 ve 

Ba ldbaroğlu kibar yavrueap ..... lll8lka pWverllatör gibi )'ti 11111}. batmamak için karaya doğru gi- Devlet Demiryoiları Umumt Mü- 952,40 kuruşa taşmıyor. istasyona 
'- bakakaldım, oradakiler şaşa ztlme pUaJdb1l pöaldlrtlverdller: derek kuma oturmuştur. Rüsumat dUrlUğU, bu vaziyet karşısında hat- getirilip götürUlmesi ve vagonlara 
bldılar, ve mübarek ebeveyni de _ A .. A. ne kadar •eaketmı motörü de hafif surette yaralanmış • tın yolcu ve yük tarifelerinde esaslı doldurulup ~altılması için ayn pa-
llftta&aldı. Asdzadeclğim bmıonla aı Ba ne t.erblyftıbllk!! Bayanla tır. tetkikler yapmıya başlamıştır. Bu tet ra ödendiği gibi istasyonda ton b&fl· 
da kalmadı. Kibar adam olmadığı na kollQftuklal'IDI Bay olam.klal'. ---o.- kiklerin yakında bitirileceği ve tari- na 1,5 lira olarak verilen hammali-
• rakı içmekle ispat eden ben, a dlaJerler mlf Bu ne bayağılık. Üçüncü Tayin kadrosu felerde mühim tenzilat yapılabilece- ye Ucrett de bundan hariçtir. Hal· 
YalDdaa adamm peynir JVlolae de 17~ hlk&yeye yer kıhmMh, 0 ği ümit edilmektedir. Ancak, allka- buki kamyonlar ayni işi 10 • 15 ll-
W.M!mill edemedi: aalatmln. A k raya Go··nc1e ·ıd· darlarrn verdiği malfunata göre, de- raya yapıyorlaT. Tilccann işi bu l!IU-

~-==:ıı:::============-·--.... -----&h---=---==- n a M 1 miryoDarmm otomobil ve kamyon- retle hem daha çabuk hem de daha 

Yeni Salonun inşadan 
Alacağı Şekil Sonra 

• 

Salonun 34 metre yii}aeklifiml• bir Je •aat kulesi bulunacak 
Yeni yolcu salonu m.aatmm ~ 
, lktıaat Veklletince tuclik edil
ve dün Uman Idaraine l'elımen 

MCUri"l diğinden miltealıhitıe yapılan 
vele projetli hazırlanm11t1r. Mu. 
~Liman lşletmeai MüdUrU Ra

Ankaradan döndttkten aoma bna 
ııtdtlleeektir. 

Yeni salonun uzunluğu 54 metre 
pnifliği 38 ve sokak cepheei de 17 

metre yüksekliğinde olacaktır. Yol
cular, nhtmıa yanqacak vapurlann 
gUverteıerinden binanm taraçasına 
dUz ayak ve mUtaharrik bir iskele 
ile geçecekler, diğer bir merdivenden 
aalona lneceklerdir. Bu merdivenden 
inerken, ..,alarma mahna mtitebar 
rlk kemerler Uzerinde andıklan va
pırdan gilmrttk mua.1arma indirile
cek ve burada tatbik olunan gayet 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
~ eilt 

Kuponu K~~~ul 3001 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kunıştur. cils T'h kUl'Uftar. 

nk tedrisat Uçilnctı kadrosu yapıl- larla rekabet edebilmesi şimdiki Uc- az masrafla ve çok el deiiftirmeden 
mış, dün Maarif Veki.letine gönderiL retlerin yandan ziyade indirilmesi görUlmUş oluyor. 
miştir. !kinci kadronun rectied:ilmeei 
U7.el".ine bu kadroya dahil moalltm1'er 
iki aydanberl tna8' alamamıt1ardır. 

Yeni tayinler 
ltaıyan kız lisesi mlldUr muavınııgı
ne Vefa Usesl eski müdilıil SMli, ede 
blyat muallimliğll)e SenPoliteri mual 
timlerinden Nüzhet ve Senpoliteri mu 
allimliğine de Üsküdar Amerikan kol 
leji muallmlerinden Sa.ime tayin e
dilmiştir. 

Suç üstünde Tutuldu 
Kel Hasan isminde liır saJbık:alı, ev 

velki gece kilit kırmak suretile Yeni 
camide tiltilncü AbdWlahm dükkam
na ginruş, tütiln ve sigara.lan çuvaı. 
tara doldururken suç üstünde yaka • 
lanmıştır. 

sade ve iyi düşUnillmil.q bir numara 
sistemi savesinde kolaylıkla sahip
leri tarafından bulunacaktır. 

Binada, memleketin renkli taşo
caklannın kıymetini gösteren müte
addit renkte mermer plaklarla du
varlar ve yer süslenecektir. Denize 
bakan cephe muhteşem bir camekln 
şeklinde olarak yukan ytıkselecek, 
geceleri ışıklanacak olan çam tavan
la birleşecektir. 
Binanın birinci katmda ve btlyUk 

salonun iki tarafında teşyiciler için 
binanın bütün deniz cephesini boyh· 
yaca« U.tU örtülU taraçaya kapılan 
olan iki 88.lon bulunacaktır. Birinci 
mevki aalonundan, U.t katın kı91DJ 
Azammı U,gal eden lokantaya mUzey 
yen bir merdivenle çıkılacaktır. 
Binanın tlzerinde Limanın umumi 

manzaruma hlldm, 111klı ve bGyllk 
bir saati otan :J.l metre yllksekliğln-
4e bir kule yWaıelecektlr. 

YUNAN 
HEYETi DE 
DÖNÜYOR 

General Papago• ıehrimizie 

Balkan ErkAnıharbiye heyetleri 
toplantısmda bulunmak fbere Anka
raya gitmi§ olan dost Yunanistan er
ki.mharbiye heyeti dUn saat 12,45 te 
hususi bir trenle Ankaradan §ehri • 
mır.e dönmüştjir. 

General Papagosun reisliği altmda 
bulunan Yunan heyeti Haydarpaşada 
merasimle karşılanmıştır. 

Misafirlerimiz, dtln öğleden sonra 
Harp Akademisini ve §ehrİJ}lizin gö
rUlmiye değer yerlerini gezmişlerdir. 

Bugün öğle üzeri vapurla memle
ketlerine gitmek üzere Istanbuldan 
aynlacaklardır. 

Bir Yavru 
Kazana Düıerek 

Boğuldu 
Evvelki gün ıruzguncnıkta bir facia 

ohnuş, küçilk bir çocuk kazana dUşe 
rek boğulmuştur: 

Kuzguncukta Behltll sokağmda ı 
numaralı evde oturan tbraıhimin kan 
sı Nebahat evde temizlik yapmak ü-
zere bir kazan su hazırlıyarak 19e gi
rişm.istir. lki ya.fDldaki çocuğu Tah
sin, bir aralık e !ildeki şişeye su dol
durmak i<;in kazanın ke~anna çıkmış, 
fakat, içine düşerek bogulmustur. Za 
vallı kadın, biraz sonra alt kata inip 
te faciayı görünce yere dU,Up ba.. 
yüm.1ştır. Zabıta, hadiseMn. tahkika
tına e~ koymmrtur. 

Bir Bisiklet Ka•ası 
Kime ait olduğu henüz anIB.§Ilamı 

yan bir bisiklet Kalyoncuda 11 Y8'm 
da Qınıal i!ıninde bir çocuğa çarpa
rak sağ ayağını ve kaburga kemikle
rini 1 kırmıştır. 

Yurtta BugünkO Hava 

Ye1ilköy meteoroloji iataa70nundan alı.. 
nan malumata röre, buriın YQrdıımuzda 
havanm doğu Anadoluda tamamen ve or
ta Anadoluda kıamen ~ık, diter J'erlerde 
kapalı reçmesi ve rtızılrlann tark iıtiJra. 
metten orta kuvvette esmesi muhtemel
dir. 

DUNKUBAVA 

Dlln bava kmmen kapalı ıeçmiı 9e rfla
ılr ıimaldetı saniyede bir metre olarak es-

den milhacir gelmiyeoektir. . 
Geçen nakliyat mevsimi içerjejnde 

göçmenlerin tuzlada kalacakları klsa 
bir müddet zarfında barmmalarmı te 
min için kurulan çadmn yerine ~ 
bit bina kurulmasına başlamnıstır. 
Bu ara.da. Kızılay aşhanesi için ~bir. 
bina tesisi kararlaştırıknıştir 

ÖnümUJJdeld ytl göçmen nakliya.tJ~ 
IHL ilkbahardan itibaren yeniden baş-. 
lanaca.ktr. . 

1 O ve 25 Kuruşluklar 

Tedavülden Kaldırılıyor 
Şimdi kullanılmakta olan Mkl oa 

ve yimıl bet kuraşhıldar ... aym 
SO uncu gönü akşammdan ıtn.. 

ren tedavül mevkllnden tamu>Ue 
kaldmlaeaktır. Ellerinde ba pa,. 
ralardan oluıla.r ya mmtakalan ı .. 
~deki mal sandıkJanna, yahut ZI 
raat veya Merkez Bankasına mi .. 
racaat ederek bunJıan yeldlerile d&o 
flştirebDeceklerdlr. 1 KAaunuev .. 
velde bu paralar geçmlyecektlr. 

Kadını Çiğnedi 
MazP,fatura.cr Boh°T kullamhğı 

n+n-Mi1-,u .... .ı:.!~~•.,dıiıı0:.A.~I . ..._. 
dan geçerxen ~a l8lD11lC1e Dıll' ka4I· 
na ça.rplftk mvitC.yerlerinde: 
ğır surette yaralam?§tır .Bedia, hasta 
neye kaldırılmış, Bohor yakalanarak 
tahkikata başJanmıştır. 

Arıada Bulunan Ceset 
Ortaköyde Mahmutpaşa. yokuşunda 

bir arsada yeni doğmuş ölü bir erkek 
çoouğu bulunmuştur. 

BiR iZAH 
Cumhuriyet gazeteslle aramnıcı. 

cereY&.n eden mtlna.kap eanasmda i8 
mi geçen Bay Habip Edipten qağı.. 
daki mektubu aldık. Aynen n~ 
yonıZ: 

Tan~ ' 
"Guetenizle diğer bir gar.ete an. 

smda birkaç gUn evvel cereyan eden 
münakqada defalarla 'ismim gegtL 
Bir defasında tuna ihttmal verdiniz• 
"Galiba Habft> Edip beklediği men• 
faati ele gec;irdi.,, 

Böyle bir şeyin ihtm.al diye bll• 
söylenmesine çok mtlteesslr oldum. 
Şu noktaların guetenize geçl.rilm&t 
sini dilerim: 

1 - Bay Ymıus Nadi ile ortakht 
şeklinde hiçbir işe girmedim. Yalnm 
Berllnden gar.etesine muhabirlik e. 
derken bam &alısl Jşlerile de meggul 
oldum. 

2 - Bu işlerden dolayı hiçbir men 
faat beklemedim ve görmedim. 

3 - Ne eskiden, ne de ıtmdi e1imfl 
geçmiş bir menfaat yoktur. 

4 - Ben bugUn bUyUk ölçtlde Tftrk 
mallarını Almanyaya ihraç etmekle 
meşgulüm. Bu suretle yurda faydalı 
olduğumu zannediyorum.,. 

Size saygılar sunanm.,, 

11 inci ay Glin: 30 

Ramazan: 5 
Arabi: 1356 

Bablp Edip 

Kasım: 2 
llktqrln: 27 

Rumi: 1353 
Gtlneı: 6,40 - Ofle: 
ikindi: 14,40 - Akpm: 

11,57 
16,57 
4,58 Yatsı: 18,32 - ImsaJu 

mittir. Barometre 764,3 milimetre, en ço 
hararet 16,2, en az 12,4 unticrat o 
ka:rdediJmlstir. 
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fI.fK 
Malumatlı Adam ! 

ANGHAY TEHDI. T ALTINDA Bunakulağıdeliktedenir.La:fa. ___ ' . ramızda, modern cemiyet, cebi delra-

ten başka neresi delik olursa olsun 

•---------------------------·· I hoş görür. Kulağı deilk, burnu delik, 

Cin Kuvvetleri, lki 1 ar af tan Japon tayyarelerinin bombardımanı altında ~:~~::~::g:::::::: 
' kalan Şanghay'm kenar mahallelerinden teri gelenlerden küçük kardeşinden 

Çevriliyor, Ricat Başladı birisinde panik manzarası ~r~~~~1:?f~ 
J Onlar c·ımalde kü~Odun ... der.iiniz .. 

., -Dört liraya çıkacak. Şileden dört 

e 
kayık geliyor a.mına.. mütealı-

l• ı er ı •ı yo r~ar :ı:~:'!::.U şimdiden aldı .. diye 

- Asfa.it kaldmm ... 
Dersiniz .. 

Nevyork, 8 (TAN) - Uzak Şarka dair gelen en son haberlere 
göre, Şanghay iki taraftan tehdide uğramaktadır. Biri Suçov ta. 
rafı, diğeri Hançao koyu. Bu yüzden buradaki Çin nıüdafaa kuv
Yeti çevrilmek tehlikesile kartıla.şmı• bulunuyor. Çinliler, bu teh
likeden korunmak iç:n çekilmek mecburiyetindedirler. Fakat, 
Çinliler hem garbe doğru, hem farka, beynelmilel mıntakaya 
doğru çekilebilirler. Bu mıntakanın bitarfhğına hürmet gösteri

lip gösterilmiyeceği anlafılmamıttır. 

- Dün ba..5mühendlsle görüştllm. 
Sirkeciden Topkapıya kadar asfalt o
luyor. Amma ba§ka türlü asfalt ya,. 
n yarıya. çamsa.kızı.. diye Ulliı:rdı e-

1 der. 
Hele elinizde gazet.e okuduğunuzu 

görürse: 

1 

şanghaym garbinde şiddetli muha 

rebeler devam ediyor. Burada hemen HALK, KORKU VE DEHŞET iÇERiSi NDE KAÇIYOR 

ı her tarafta büyük bir hareket göze------------------------------------------
çarpmaktadır. 

Şimalden gelen haberlere göre ıa- ............................. FranCO ispanyası 

- Oamm, bırak şunu da, sen ben
den al ha.beri! diye söze başlar. Ne 
gilmriilderi bırakır, ne mal ş~bel~~
nl, ne paraşüt kuJeshrl ... Habıre soy
ler. Oyle şeyler söyler ki, ayakta u
yursunuz. 

Yemekten bahsedersiniz. Antika • 
smı bildiğinden dem vurur. içmekten 
bahsedersiniz. Daniskasmı bilir. Has
talıktan bahsedersiniz, en ha.zik he
kimden daha fazla sa.lihiyet iddia e-

Alareşal Voroşflol 

U<ızılordu 

Tecavüze 
v 

9rarsa .. 
?ı.ioskova, 8 (TAN) - lhtilalin 

rrrninci yıldönümü münasebeWe 
toskovada iki milyon halk tezahü -
~t yapmış ve 50,000 askerle birlik-

Leııinin mezarr önünden geçilmiş
tir. Stalin ile hükumet erkanı geçit 

l'esrnıni ve tezahürleri takip etmiş
l~t'di r. 

~ ır_oıık~va garniwnu kumandanı 
t ll lıennı, kıtaatı Maresal Voroşilof'a 
~kdim etmiş ve Voroşilof ta askere 

tahen söylediği nutukta Kızılordu-
~ı.ın bir sulh ordusu olduğunu ve fa
t"l.t t:ı.arruza uğrarsa harbi düşman 
t~ernleketlerine götürecek knbiliyet-
• bulunduğunu beyan etmiştir. 

k ~unu müteakip piyade ve süvari 
t~ıtaıariyle motörlü kuvvetler geqmiı; 
'trıt'. Geçit resminin en parlak kısmını 
"'?törlii 200 topun geçişi teşkil et
·•ıısı-
lt),. ır. Bundan sonra da her cesa-
~U tte tanklar gecmiştir. Bu esnada 
d, Zleı·ce bombardıman ve o miktar
oı d. avc•ı tavvaresi nıevdan üzerin-'<e • . J 

11t:ınuşlardır. 

t'11iinih'~e Yahudi 

41e)~IMtarhğı Sergisi 
C:ö~ilnih 8 <TAN) - Bugün doktor 
tarı ~3 Münihte Yahudi aleyh
'tn.ı t~ını tebarüz ettiren bir sergi aç
h"!ld~rr. Göbels söylediği nutukta Ya-

... ıle · 
lar-ı rın M0ngol, zenci kanını taşrdık 
l'ını v: her iyi şeye düşman oldukla
hab· 80Ylemiş ve bütün yabancı mu
tt>t-etrlerinin Yahudi düşrnanhğmı gös 
4rtı.i n ?u sergiden bahsetmelerini is· 

Şlır. 

~ o 
~~llrtasnda Zelzele Oldu 

~arltt urum, 8 (A.A.) - Saat 15 te 
~r an gar-he şiddetlf ve bir dakika 
lttt-en Zelzele olmuştur. Hasar yok -, 

pon tayyareleri bugün Tien-tsin - Pu R 
keu battı üzerinde bir treni bombar- om en 
dıman etmişler ve 200 kişi kadar mak 

tıu1 ve mecruh düşmüştür. Bir trenin Çekosıovak lç·ın G·ıden lnn ·ıı·ı· ıo vagonu hurdehaş olmuştur. ~ 6 

Japonlar, Şansiyi de itti( akı 
Şansinin ~~·~:~~uıda evvelce Brun, 8 (AA.) - Hariciye Ticaret Acentaları 

verilen haberlerin mevsimsiz olduğu Nezareti ile sıkı temasları olan 
buğün anlaşılmıştır. "Lidovenoviny,, gazetesi, Roman 

Japon kuvvetleri bu sabah, şiddetli ya Kralı Karolun Selovitz şato-
bir topçu bombardımanından sonra sonda. ikameti esnasında Reisi-
şehre girmişlerdir. Şehrin şimali şar· cümhur Benes ile ve Pressburg 
ki kısmında mı.lharebenin devam et- treninde de Ba.5vekil Hodza. Ue 
tiği anl~tlıyor. Fakat ikind bir Ja - mühim birçok mü.lakatla.rda bu-
pon kolıu şehri işgal etmiş ve bir ha- Junduğu:Du yazarak diyor lrl: 
bere göre yirmi mil ilerlemiştir. 

1 
" Bu mülakatlarda umumi Av 

llru~set ROnreransı lUpa \lilUIJ'CLI ur:ı uıııı~ı- u..ı 

Japonya Brüksel konferansmm memleketi ali\ka<'-'lr eden mese-
mcktubuna henüz cevap vermem.iş - leler görüşülmüş ve iki devlet 
tir. Mektupta Japonyanın konfer:ın- reisi Romen - Çekoslovak itti-
sa iştirak etmek istP"l'liyorsa, konfe -
ransı temsil eden h .. -: bir heyetle gö- him meseleler üzerinde de am-
rüşmek üzere murahhaslar tayin et- larmda tam bir görüş birliği ol-
mesi istenmişti. duğ.unu mfü~ahade etmi~lercUr. 

Konferans yarın öğleden sonra tek 
rar toplanacfl ktır. 

Çin kıtaları ricate baş'adı 
Tokyo, 8 (A.A.- - Şanghaydan 

Domei Ajansına bildiriliyor: 
"Mühim Japon kuvvetleri Hangşou 

körfezinin şimalinde kain K:nşang -
Uei'de karaya çıkmışlardır. Bu kııv
vetler şimalden şangbaya doğru iler 
~mektedirler. 

Pi'.Şedarların An~u nehr;ni g"çmı.ye 
ve Şungkiang'm garbinde ve Şangha 
ym 30 kilometre cenubunda kaiı~ 
Hangçeu . Nangpochı:ıngi şimendifer 

hattını kesrni.ye muvaffak olmuşlar

dır. 

Şanghaym garbinde Uncoln rad•le 

sini tutmakta "olan Çin kıtc:!arı gar-be 

doğru ricat etmiye başlamışlardır. 

.............................. 
General 
Nediç'ın te/prafı 

Ankara, 8 (A.A.) - Yugoslavya 
erkanmarbiye reisi General Ned.ç, 
Türk topraklarından ayrılırken Uzun 
köprüden Mareşal Fevzi Çakmağa a
şağıdaki telgafı göndermiştir: 

"Çok misafirperver olan asil mem· 
leketinizi terkettiğ;m şu anda dost 
ve mültefik memleketlerimizin men
faati ve dünya sulhünün kuvvetlen· 
dirilmesi hususunda gösterdiğiniz 
dostane teşriki mesaiden dolayı zati 
alilerine karşı tekrar en samimi te
şekkürlerimi arzederim. 

General Nediç 

Eden, Bu Kara~ın lngiliz Menfaatlerini 
Korumıya Matuf Olduğunu Anlattı 

Londra, 8 (TAN) - Mister Eden, bugün Avam Kamara.sında 
F ranco İspanyasında ticaret acentaJarı bulundurmanın sebeple
.. ;.,.i ;.,~h .t:mi,, hunun lngili:ı: nıenafiini korumayı istihdaf ettiği. 
ni, ispanya topraklarından üçte ikisinin ve denizatırı İspanyol 
topraklarının aşağı yukarı hemen hepsinin F ranco idaresinde bu
lunduğunu söylemiştir. 

Amele lideri Atlee, Mister Edenin ı-
bu beyanatına itiraz etmiş ve m~e- D f • 'f N • 
ıerun ayrıca müzakeresi kararlaştı _ j an ZICJ e azı 

rılmıştır. Aleyhtarları 
Mister Eden, Jean Wean namrnda 

ki İngiliz vapurunun asi tayyareler 
tarafından bombardıman edilmesi me 
selesini mevzuu bahsetmiş ve işin hlı:h 
me havale edileceğini anlatmıştır. 

Sulhü korumak için 

Fransa Başvekil muavini M. Blum, teşkilatına girmesi ve Naziler par
dün söylediği bir nutukta ademi mü· 
dahale iş;nin geçikmelere uğradığı 
takdirde Fransanın hareket hürriyc 
tini ele alacağmı anlatmış ve bugün -
kil vaziyetten bahsederken umumi va 
ziyetin 1914 ten farksız olduğunu, 

Danzing, 8 (TAN) - Bugün bu
rada neşrolunan üç kararname ile bi
rinciteşrinin ilk gtinüne kadar Nazi

lik aleyhinde bulunanlar affolunmuş 

lar, bütün gençlerin Bitler gençliği 

tisinden başka bir parti bulunmama

sı kararlaştırılmıştır. Buradaki eski 

partilerin hepsi de feshedilmiş oldu

ğu için bunların mevcudiyeti kalma
mıştır. 

Fransa ile Rusya karşılıklı vardım 
mu~hedesi.n:n devam ettiğini ~c Rus müdahale lehinde söylemiş ve Fran -
ya ile 1?~~ıl~erenin arasını bulmak ıa sanın Akdenizdeki emniyeti tehdide 
zungeldıgını. çünkij 5ulhün ancak 'Ju uğrarsa buna cesaret edenlerin müt 
sayPd~ koruna_bileceğ'ini anlatmıştır: ı tehit bir Fransa ile karşılaşacakları 

Eskı Başvekıl M. Frandin de ademı nı anlatmıştır. 

Cin/ilerin Serefli Ric'ati • 
S on haberlere göre Çinliler 

Şangha~· cephesinde ric~t 
mecburiyetinde lcalıruşlardır. Rt
car.:ı sebel>i, Japo:rlarm silah üs
tünlüğiidür. ÇinEler~u ellerinde tii
fek ve mitralvöulen bnşka bir si
lah bufunmad

0

ığı lr;I le JaponJar 
yüzlerce tan·ae ile nehirlere sok
tukları harp ~emilerile ortalığı bom 
ba ve güne sağnağına tutmuşlar ve 
ç;,nliJe~ buna rağmen azami muka
vemeti göstererf'k düşmanlarını 
mümkün mertebe ağır zayiata uğ
ratmak istemfşlerdir. Çinlilerin bu 
muharebelerde göze çarpan muka.
verneti, bütün .diinyayı hayrete dü
şürmüştür. Çiinkü bir t;oklan, Çin
lilerin birihirlerilP. harhettikleri ın
rada görnlen tarzda hareket ede
celderini, kolay kolay yenilip kac:&.
eaklarmı zannediyordu. Vaziyc•t ta.
mamile aksini ispat etti ve Çinliler, 
fevkalbe:şer sayılacak mukavemet
ten sonra intizam dairesinde ricat 
etmiş bulunnyorlar. 

JaPonlar, Şim.ııli Çinde Şıım.f ill-

' t ......................................................... ..... 
f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL ! 
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kesinin merkezi olan Taiyuanfu')U 
işgal etı~lerdir. 

Fakat Japonlar tarafından kaza
nılan bütün bu muvaffakıyetler har 
bi bitirecek mahiyette değildir. 

Milliyetçi Çinm lideri ve hiikO
met reisi 1\Ja.reşaJ Şa.ng - Kay _ Şek 
dün dediği gibi, Çinliler, Japonların 
bütün milli kaynaklanın tüketin
ceye kadar miicadeleye devam ede
ee'lder, ve her ilerleme Japonyaya 
çok pahalıya mal olacak ve Japon
lar Çim içlerine daldıkça nğra.drkhı
n zayiat arta<'ak ve bunlar Japon
yayı sarsacaktır. 

F astaki karışıklıklar: 

•• spanyada ve Uzak ~arlda 
bütiin şlddetilt' deva.~ E"(f('!tl 

muh~rebeJer aral'lmda FilistfndPıki 

ka.rışrkhklar göze çarpıruş ve bun
lara benzer hadiseler de mağnpta 
\'lıkubulmu~tur. Mağnpta, bilhassa 
"Uzak 1'1ağnp,, cliye tandan Fas
ta geçen eylUiclenberi karışrklıklar 
başgösterıniş ve bunlar mağrrbm 
bir çok şehirlerinde zabrta kuvvet
leri ile Mağnph milliyPtçiler ara -
smda kanlı müsademeler vulruumı 
sebebiyet vermiştir. Fransız ku\'
vetıeri en nihayet Fas milliyet(•i1P. 

rinin lideri Faslı Allal ile en belli
başh arkadaşmı yakalıyarak Fı-au 
sanın üstüva hattı iizerindeki müs
temlekelerinden birine sürmüştiir. 

Bmıdan başka 300 Fash da mah
kemeye verilmişler ve bu suretJe 
Fas hadiseleri, görimüşe göre l>as
tmlmıştrr. 

Fakat Fransa hiikumeti Fas 5P
hirterinde vnkubnlan bu hil.diseJ<'l·ı 

bastırmakla Şimali Afrikayı bir 
gaile kaynağı olmaktan kurtara -
mıyacağını anladığı için geçen l'y, 
Şimali Afrika. için bir komite vö -
cude getirmiş \'e bu komite3; Co
zaJir, Fas ve Tunustaki mülki VA 

askeri makamlarla srkı temasa ve 
istihbarat mübadelesine memur ~t. 
mi5tir. Komiteye eski BaşvPı..;ı ıu. 

Sarraut riyaset etmektedir. Fraın -
sanın Şimali Afrilmdaki en bü~iil' 
mümessilleri heyetin toplantılarına 
iştirak edecek ve son k:ınşık!ıkJn
no asıl sebeplerini tetkik edecek. 
Fransa Fa._<ı fevJ,alade komiseri Ge 
neraJ Nogues, geçenlerde yabaucr
Jann Fasta Jmrışı:khkJar çrkarmak 
için uğrastıklarmr söylemişti. 

(Taymis), , ispanyada biri-
birile dövüşen lki taraf Faslılar 
tahrik ettikleri, gibi komiini~tleri-n, 
Alman ve ltaJya.n ajaınlarmm da 
bu işte parmaklan olduğunu anla
tıyor ve iktısadi hoşınutsuzlokJa
rm da nazan dlkkatP. alınması icap 
eden l)ir amil olduğunu ifüve ediyor. 

der. 
Işt.e bunlardan biri, tamdı:klamn -

dan birinin başına beli. olmuş. Nasıl 
olmuş! Tanıdığım bedbaht sanlık has 
tahğıııa tutulacak olmuş. Olur ''fi! 
Bu da bu. adamı ta.ıunmş. Efendhn, 
biçarenin doktorda.n aldiğı bütün re
cetelerl battal ettirmlş ve sa.rı~ğa b~
rebirdlr diye yeni doğmuş çocugun kü 
çük suyunu bir gece ayaza bıraktık
tan ve yıkanmamış tiilbenttaı sttz
dtirdükten sonra Uaç diye fçmesinl 
tavsiye etmiş. Evdeki hırpani de bnnaı 
inanmış, içer bire içer. 

Onun için ben, böyle her şeyi bfil
rlm diye adama muc;allat ol~ kula
ğı delik malftı:nat sahlbiııden korka
nın. Ya kazara ben de sanbk o'lur
sam halimiz nice olur! B. FELEK 

H·ariciye ._. 
Mustesarı 

1 

Beyrutta 
Ankara, 8 (TAN) - Hariciye Ve

kfileti Siyasi Müsteşarı B. Numan Rl 
fat Menemencioğlu, Kont dö Marte • 
lin Türkiyeye yaptığı ziyareti iade 
maksa.dile bugün mukarrer olan seya. 
hatine çıkmıştır. Menemencioğhı, 

doğru Beruta gitmektedir. Orada Su
riye Cümhurreisi ve Başvekili ta. 
rafından kabul olunacak ve siyasi gö 
rüşmeler yapacaktır. 

Suriyeden alman malflmata göre, 
yapılacak konuşmalar hakkında şim
diden hazırlıklara başlanmıştır. Bu 
cümleden olarak Suriye Cümhurrei
sinin başkanılğmda fevkalade bir top 
lantı yapan kabine siyasi görüşme -
lere esas görecek mevzular üzerinde 
kararlar vermiştir. 

B. Menemencioğhınun beraberinde 
Hariciye umum müdürlerinden B. E
sat, daire müdürlerinden Rıfkı Refik 
ve hususi kalem müdürü Cevdet bu. 
ıunmaktadır. Atatürkün yaverleri B. 
Cevdet te heyete refakat etmektedir. 

Türk heyeti, dönüşte Hataya uğrr
yacaktır. 

Numan Menemendoğlu istasyonda. 
B~vekil B. Celal Bayar, Hariciye Ve 
kili Rüştü Aras. Haridye ileri gelen
leri ile Fransa sefiri, Balkan Antantı 
elcileri tarafmdc:ın uğurlanmtştrr. 

Spaak, Yeni Belçika 

Kabinesini Kuruyor 
Brüksel, 8 (TAN) - M. Spaak ye

ni koalisyon kabinesini teskil etmek 
üzeredir. Kabineye altı sosyalist, altı 
katolik ve 3 liberal alrnacaktrr. 

Eyüpte Ev Soyanlar 
Eyüpte Nişancada Salahattinin evi 

ve bahçivan Hakkının kulübesi, bir
kaç gün evvel soyulmuştur. Yaptlan 
tahkikat neticesinde her iki hafüse
nin failri olarak sabrkah Kör Ali ile ar 
kadaşı Hasan yakalanmrşlardrr. 
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-------------------------· Kahkahalar kralı, A vrupanm en şen komiği 

MiLTOI GENÇ llll1R lflTEBİMDE 

1 
En güzel, en şen filminde neşeler veriyor. FRANÇOISE RO-

SUCLU VEZNEDAR k d 
v SAY - PlERRE LARQUEY, ROBERT ARDOUX. llavten: 

Ço Tanı ıgı EKLER JURNAL, soN DÜNYA HABERLER!. 

Buqün T CJ R K Sinemasında 

Zimmetine 16,600 
Lira Geçirme Suçile 
Muhakeme Ediliyor 

Olmak --~----~-·~~~~·~~~~~~~~~~~ 
n•------------·---~--------~ 

Başka Şeyd•ır 1 Son senelerin en C.ENÇ - EN GUZEL - EN SEViMLi 
YIDZIZI DİCK .POWE~L 

Gebzeli Halim, hastahman karısı 1 ve ilahi MADELEINE CAROLL 
Hay11lyeyi tedavi ettirme~ için dün I tarafından ~ahane bir surette yaratılan 
!staııbula getirmiş ve dogruca ı;ase- 1 
ki hasta.nesine gitmiştir. SabıkaWar-
dan mühacir Mehmet, Halimi kaaş:da [ 
mış· 

__: Azizim, sen ya;bancıs:ı:a, burada 
müskülat çekersin. Benim çok tanıdı 

Dün Asliye Üçüncü Ceza mahkemesi, 16,600 liralık hir zimmet ~ vardır.Doktorlar da hısım.mıdır. 
'Oa.vaaına bakmıtbr. Suçlu eski Telefon ve Radyo Şirketinin eski Bana 2,5 lira ver. senin hastanı_der
yeznedarı Bay Suattir. iddiaya göre, bu Anonim Şirketin hesap- ha.1 hastaneye yatıraynn. ~- ve 
lan tetkik edilmiş, 40 bin liralık bir açık görülmüttür. l sonra da hastanın nüfus klğrdıntdı~ 

ihmal Suçundan 
Zabıt Katibi 
Mahkemede 

1 

lkinai tetkikte bu açık yirmi bin li- lara.k bir sokağa sapmış ve tan~ ~ 
raya inm;ı:ı üçüncü bir :inceleme so - doktorun evi diye bir kapt:ı.nm a1pı ___,, Eski taha.ıri memıır a
nunda dıa tam 16660 lirayı veznedar smı çalmıştır. . . defa 

'.Asli.ye ikinci ceza mel \kemesi, dün 
!bir liılıma1. davasına bakmıstır. Suclu
BU, İstanbul icra ceza h8 ~ ~ za
tııt katibi Zeki.yedir. 

Zabıt katibi kara.rna.nwyi okurken 
suçlu ağlamrya başlaroIŞ, reis, onu tes 
kin ettikten sonra sorgusuna devam 

~: 
!ddiıa.ya göre, Bayan Ze7tiye biır ic 

ra dosyasnu muhakeme güııU mahke
meye ~tkarmadığı için müruruzama

Jıa uğra.tm.jt;Ir. 

Suçlu kend!isini müdafaa ederken: 
- Asıl dosya.yı '8.lika.dar icra daire 

Sua.din zimmetine geçirdiği anlaşıl - rmdan Basri Mehmedin bırkaç w 

m:rştır. Suçlu ve avukatı bu _wdia~ k?y~~- bu şekil?e d~l~~ 
karşı müdafaalarını söylemışlerdır. bildigı ıçın onu takip etmiş 
Şirket mUınessilleri de ~ara ~un meşhut halin?.e yakalatmış.i.ll'. müd
cevap vermişlerdir. Suçlu diyor ki: Mehmet, dun meşhut sı <}lıır .ti 

- Ben tam dokuz sene bu .U-kette dıeiumumlliğine getirilmiş, suçunu 
1 

geceli gündüzlü çalıştım. Buna muka raf ebniştir: . ir 
bil ayda encak 160 lire. kadar para "- Ne yapayım, açlık nevkille b 
alıyordum. Bundan başka her ay da cahillik yaptım. Beni aff ellini.z.,, ~e
fazla mesaime mukbil elli Hra alıyor- m.iştir. Müddeiumumi, suçluyu .~hye 
dum. Bu zam hakkında şifahi emir ve dördüncü ceza mahkemesine gonder
ri.lmişti. Şiris-ctten daha dört bin l'i'ra m.iştir. 
kadıa.r da alacağım vardır. Bunrı.ın için 
de birinci hukuk mahkemesinin emri 
ne dört bin lira yatrrdım ve şirket a
leyhine dava açtım. 
Davacı şirket avukatları, Suadin 

her ay maaşını muntazaman aldıfrmı 
50 lirayı da .2ı'.mmctine geçirdiğini söy 
lemislerdlr. Muhakeme, birinci hukuk 

-o-

Sekiz Kumarbaz 

Mahkum Oldu 

'Sinden istemiştim. Gelmedi. Sonra taki' dosyanın getirilmesi için başka 
dosyayı da bulamadım. Oııun için bir gUne bırakılmıştır. 

Emniyet ikinci şube memurJa.rı, ev
velki gece Bcyoğlunda gızli pir k1UID~ 
haneyi meydana çıkarmışlardır· Ha
disenin tafsilatı şudur: 

ınatkemeye çıtarıamadım. demiştir. 
Ma.hkeroe, liıcra. ceza hi.khni Bay Ha Müddeiumumi Mezun 

ııanm sah.it olarak dlinlen:meSi. için Müddeiumumi Hikmet Onat, bir ay 
tıaşka ,bir güne tAlik edilmişbir. lık mezuniyet almış ve dünden itiba-

ren de bu mezuniyetini kuUanmrya 

Belediye Çecme Suyu başla.m:xştır. Müddeiumrumilıik işlerine 
S başmuavin Ibrahim Sünuhi bakacak-

AşukO©lr Yollu 
Fransızca ıözlü NEFiS, AŞK - MUSIKl,DANS ve 

GENÇLİK filmi 

Yarın akşam MELEK sinemasında 

---•EN MUAZZA'.M FAANSIZ ASKERi FiLMi ---

Çel l k 
vıKToR FRAfllSEN K a. l e 
VERA KOREN 

Yalnız HEYECAN - HAREKET - CASUSLAR ve HARP filmi 

değil, ayni zamanda seven BiR KOCANIN kıskançlık 

romanıdır. 

Yakında iPEK Sinemasında -

T h .. 1 edilebilen en sevimli film ... a ayyu .. 
Bir a.şk hülyasında bir vals nıyası 

Aşlı Of kesi 
Baş ırolilerde: ALBERT MATTERSTOCK ve GUST! HUBER önümüz

deki Perşembe akşamından itiıbaren 

SARAY SiNEMASINDA 
Zarafet - Musiki ve aşk haftası 

• 
if.OPLANTI LAR 

DAVETL:ER 

Halkevi Ligi 
Enrinönü Halkevinden: 

• 
E~ spor şubesine bağlı klüpkr 

ar.asında yapılacak lik maçlarına ait 
fikistttrti.n "t~mi için 9.11.937 S'a.11 
günü sat (18) de yapılacak olan top
lantıya murahhas göndermeleri teb. 
liğ olunnr. 

• 
AH111ol'.clu Heyeti 

ldaresillde11 
7 .11.937 Pazar gUııii Aktı mu kar -

rer olan koogre >seksene yakın azanın 
imzalı talepleri üzerine 14.11.937 pa
zar igü.nüne talik edılmiştir. 

• 
üniversite profesörlerinden Llp-o 

schitz bugün sa.at 18,10 da "tütun iç

menin biolojiısi,, mevzulu bir kome

ra.ns verecektir. 

Turpların Alttndan Kaçal< 
Et Çık+. 

~erine Terkos tır. I 

Taksimde Kurabiyeci soıcağında 
13 numaralı evde Kemal isminde biri 
nin kumar oynattığı haber alınmış, 
evvelki gece ansızın baskın yapılmış 
tır. Rahmi, Aram, Agop, Tevfiık, Ke
m.al, yaŞı.r, Yakup ve Kara Kemal 
suç üzerinde tutulınu§lardır. Suçlu -
lax, dün cürmümc~şhut mahkemesine 
verilmişlerdir. Mahkeme, Kara Ke -
male 50 lira, diğerlerini de onar lira 
~ 007..!UUUD. nıR.hkılm pJ-..mıi&tir_ H:i
disenin geçtiği ev, mühürlenmiştir. 

TÜRK EVLAOI 
~---.. HAZlRLAN! 

# DEDiKODU UPlNLlR BETftlHLABDlft - , 4') r-Jlıuı İİll Cı!V .& LI .A .. 

Düşkünlerevi civarında bahçivan -l* ..... ::...-"-..... ;_.; ... ~ h.i..: ~ -·· 
gır yükü turp götürürken şüphe ü· 

Veriyor Hastanede Öldü GÜNEŞE 
DOGRU 

Hareket 27 Birincikanun zerine Bomontide çevmmiştir. Turp
ların altından 20 kilo kaçak et çıkmış 

bltÇeŞme sul-armm tamamile ke
allmesi karan karşısında birçok iti
razlar yükselmiştir. Belediye erkanın 
dan bil' zat, reddedilen bu müracaat
lar dolayısIJ.e diyor ki: 

Geçen ayın 19 uncu gUnü Ali oğlu 
tzzetin idaresindeki bir araba 60 yaş Yakalanan Dilenciler 

- lKararnnız kat'idir. Suların kesJ 

larındakıi Mustafa isminde ibir ihtiya 
ra çarpmış ve yaralamıştı. Yaralı dün 
Cerra.b.paşa hastanesinde ölmUştür. 
MUddeiumumllik tahkikata b~c;lamış, 
tabibiadil Salih Ha.şim de cesedi mu

mesi zarureti vardır. Bu sulardan pa ayene etmiştir. 
rası:z istifa.de eden yeri.ere bedava ter ----

Dün polns Fatih mıntakasmdıa. 15 
dilenci ya.kahyarak müddei:umumiliğe 
göndermiştir. Müddeiumumilik suç
luLarı Fatih sulh ceza hakimliğine 

ve:rmfiştir. Bugün muhakemel:eri ya -
prlacaktır. 

kos suyu veremeyiz. Sular ddaresi, ge~ Rumelikavağında Bir 
tirlerini şehrin ihtiyacı i~in lüzumu o- Yaralama Yakası Oldu Koyun Hı_rs~zhğı Yapmıı 
lan tesisata harca.makta.dır. Evvellci gün gece Rizeli Mehmet oğ Polm ev:el~ gün g~ Şehreıninin 

Milli Film 

ve İ K 1 Z LE R 
LOREL - H.ARDINlN - HI LAL 
ve ALEMDAR'da 

YARI"• 

120 Lira 
na. ve olarak 

VİYANA'da 
KIŞ SPORLARI 

Müra~aat: NATJ AAcentalığı 

tır. 

Yapılan tahkikat neticesinde Ethe 
min ötedenberi et kaçakçılığı ile meş 
gul olduğu anlaşılmış, hakkında ta· 
kibata başlanmıştır. 

ÖLÜM 
Istiklru Cad. 176 Torosdağ ailesi derin teessürle sev 

l----~T~e~l.~44m9İİ14İm• .. --~~ gililerinden Lastik Tüccarı 
Evkafa gelinve, vakıf sularmı bu ıu Yakup isminde bir genç, R'lllll.eli de~~ ;8-gılmdan bır ~oyun çal.

idareden devir aldıktan sonra 480 bin ka.vağmda sol köprücük kemiği ve ko dığı ıddia .. edıl~n Yun~~ dun me~hut 
lira para harcadığmuz halde şimdi.ye ıu kırmila.k suretile yara.lan.ınn,, Şişli suçlar muddeımı\Uinili~e .vermış A~ 
kadar bu idareden 10 para bile almış hastanesine kaldırilınıştır. MfüldeB.u - tir. Sultanahmet sulh mrincı ceza. ha
değlliz. Bu vaziyet karşısında. bedaı- mumilik dün tab!ibi.adil Salih Haşimi kinın sorgus~u yapnuş, ve muhake
n su vermiye mecbur addedilm.emiz hasta.neye göndererek yaralıyı m.ua. mesinin gayrın;.e~kuf olarak devamı- 1 

ERTUCRUL 
SADİ TEK 

TiyatTOsu (Aksaray) 
da bu gece 

tTAAT lLAl\11 
Komedi 3 perde 

TEPEBAŞI ŞEHlR T!Y A TR OSU 

DRAM ve ptyES ıosMJ il\111!~ 
Saat 20,30 da ı 

İspanyol Bahçelerinde "' ınll\ 
3 d 

llHlllm\ 

AGOP TOROSDAÖIN 
vefatını bildirir. 

Cena?.e merasimi 9 Sonteşrin 937 
Salı günü sabah saat 11 de Beyoğlu 
Bahkpa.zarı üç Horan Ermeni Kilise-o 

sinde icra kılınacaktır. 
lıamamile yersiz olur." yene ettirmiştir. na kal'aI' vermiştir. 

per e 

Cinayet tahkikatı bitip artık mahkemeye bailan .. 
mak üzere iken, ne yapacaklarını Seniha ile konuş. 
!'inak, beraber Dılamura. dönmelerini onunla kararo 
rlaştırmak istedi. 

xxxm 
Bir ikindi vaktiydi. Yine hemen bütün günlerinin 

<geçtiği yerde, hem salon, hem yemek odası hizmeti
ni gören odada oturmuşlardı. O gUn artık bütün hiz.. 
llnet Şer1fede kalmak üzere ahçı kadına yol verilıniş, 
ay sonunda evin tahliye edileceği ev sahibine bildi
~lınişti.. Seniha dikiş dikiyor, M°ukerrem elinde bir 
gazete tutuyor, fakat okumuyordu. Zihni o kadar 
ımeşguldU ki, okumak istese de okuduğunu zaten an
lıyamıyacaktı. Birdenbire, elindeki gazeteyiı odanın 
ortasındaki masanın uze°'i.ine frrla.ttı: 

- Ne yapacağ'ız? Ne yapalım? diye sordu. 
Bütün m1Ikadderatıan biribirlerine bağlı iki insan 

'biıribirlerile nasıl konuşurlarsa öyle konuşmuş, öyle 
sormu3tu. 
' Fakat bu samimt soruş yaşlı kıza pek ağır bir h&
karet tesiri yaptı. Seniha o vakte kadar hiç Mükcr
remi terslememiş, genç kadının beraber ya38.mak 
hakkindaki tasavvurlarını farketmemiş görünmeyi 
tercih etmişti. Li.kin bugün, kendisi açıkça şerik 'Y&· 
pılarak girişilmek istenilen bu istikbal mtiZakereleri 
ona hakikaten kabul edilemiyecek bir cüret, sarih bir 
hakaret mahiyetinde görünüverdi. Ve Seniha herşeyi 
açıkça söylemek kararını birden vererek başını di
kişten kaldırdı. Karşısındaki i'.nsan kendisi için sa.
dece bir dilşmandı. Fakat, bu düşmanın büsbütün 
meydana çıkarak içini tamamen dökmem için hiç bir 
şeyi anlamamış görUnmeyi tercih ederek, gelininin 
yüzüne baktı. 

- Beraber yapacağımız 'bu şey nedir? diye sor-

du. 
Lakin cevabı beklemeğe tahammül -etmedi. Niha

yetlerinde ayıplama ve nefretin 'i~di~n belirmeye 
bıı Iadığı bir nazarla genç kadını suzdu: 

1~ ·ı . Si l~t AINI C iL. 11~' 
......-..ma.muu•HI:t1-

-41- b' d . . oıınuş bir kadınla ır ev e oturmayı beraber yaşa-
- Şimdiki halde mahkemenın kararını bekliyonıma yı lıi'"' bir zaman kabul edemem' ' 

dedi ına ·~ w · 
- M hk . k ran elbette beraet olmıyacak.. . :Mükerrem ayaga kalktı .. Sapsarı idi. Sonra bu sap 

a emenın a ·· b' den kızardı ve ge kadın ı· b"r ses-
Fakat farzı muhal beraet etse bile ne benimle, ne de sarı yuz ır w nç a öfke ı 1 

sizinle· beraber yaşamıya elbette muvafakat etmez.. le Adeta bagı~dı: 
Seniha şimdi susuyordu. Mükerrem devam etti: - Mademkı na~~s meselelerinde bu kadar mut~-
- Şu halde ne Y.8-Picağımızı düşünüp bir karar assıptınız, bir~ennıze fitlediğiniz geceye kada~. n1

• 

vermeliy~! çin herşeye goz ywndunuz? Sanki Nüzhetle ınuna-
- Ağabeyim beraet ederse sizinle yaşamıya mu~ sebetimi anlamamış mıydınız? Göz yumdunuz, h~t~A. 

vafakat etmiyeceğini söylediniz. Kendisini bundan göz ~mmakla kalmadınız, kolaylıklar gösterdınız, 
ti.olayı yoksa suçlu mu buluyorsunuz? türliı .!a:~mılarda bulundunuz. Dk önee bunuw~e~ 

Mükerrem şaşırıp kaldı. Scnihanm kendisine ş~- tesaduf ışı sa~~ı~t~. Son~a neye hükmedecegımı, 
diye kadar böyle bir sesle hitap ettiği hiç vaki ol· neye atfedece~ı bilem~ım. Kardeşinizin naı:nusu-
mamıştı. Cinayet sabahı kardeşinin kendi yüzünden nu koru~ak ıç~ b.ana b~ .kere olsun bir nasihatte 
katil olduğunu haber verirken bile sesi bu kadar sert, bulundugunuzu ıddıa edebılir misiniz? 
böyle düşman değildi. Sesten başka sözlerin kendile- - Siz nasihat d.inliyecek halde miydiniz ki! Oğla-
ri de Halidin tarafını tutuyor ve kendisini tahkir e- nı görür görmez ağzınız hayranlıktan ve iştihadan 
diyorlardı. Şimi kendi sesi de biraz acı, Mükerrem bir karış açılımşt. Allah vermesin, gözünüz dönmüş-
dedi ki: tü ! 

- Tabii benden nefrete hakkı var. Fakat sizinle de Fakat Milkcrremin hiddeti birdenbire geçıni.şe ben 
yaşamak istenıiyeceğini düşünerek beraber 1sta.nbu- ziyordu. Bu ağr sözleri 8.deta sükilnet içinde dinledi. 
la gitmeyi teklif etmiştim. Sonra ağrr ağır, düşünceli, dertleşmek ihtiyacına mağ 

Ve Seniha artık yüzündeki dostluk maskesini ta- ıup konuştu: 
mamile sıyırıp fırlatarak cevap verdi: - Belki iki ay kendi nefsimle mücadele ettim. 

- Belki lrendisile artık ben de yaşamak istemem. 
I.Akin bu benimle onun aramızdaki bir meseledir. Si· Beni 0 zaman bu uğursuz sevgiden vazgeçirmek ka-
&inle aramızdaki vaziyete gelince: Ben maceraşı ci- bil olurdu. Llkin ben sizin gibi insafsız değilim, ha-
nayet mahkemelerine düşmüş ve sağır sultanm kula ki.kati teslim ederim. Bundan dolayı sizi itham etmi· 
ğına ~tmiş bir kadınla. kendi vUzünden kocası katil vonım. Siz eecirdiğim buhranlardan o vak1t haber-

dar değildiniz. Anladığmız zaman da artık olan ol· 
muştu! 

- Aldanıyorsunuz! Bu olaiılann olacağını Nüz.. 
betle sizi karşı karşıya gördüğüın ilk gecede, o ma· 
hut balo gecesinde sezdim. Hem şuna da eminim ki, 
Ankarada kalsaydık, ayni oyunu bu sefer Ferit Ke
mal Beyle oynıyacaktınız ! 

Mükerrem bu son cümleyi adeta işitmemiş, Ferit 
Kemal sözü hafızasında hiç bir akis yapmamıştı. Fa-

kat ilk cümleye sarıldı, ilk cümleyi yakaladı ve ba: 
şnn hı§ımla sallıyarak: 

- llk geceden sezdiniz ha! dedi. 
- Ne diyorum size: Ağzınız hayranlıktan ve iştl-

nadan bir karış açılmıştı! 
Mükerrem şimdi Senihanın üzerine adeta yürüniü3 

tü: 

- O halde mücrim sizsiniz. Tamamile sızsınız .• 
Beni ilk dakikadan ikaz edecektiniz. Bunu yapsaydı
nız, bu felaket olınaz, evim barkım böyle yıkılmazdı. 
Hem size geçenlerde de herşeyi itiraf etmek, size a· 
kıl danışmak, bu kabustan sıyrılmak için himayeni· 
1.e sığınmak istemiştim. Sözlerimi ağzıma tıkadınız. 
Hal~u~. beniın elimden tutsaydınız, Nü:ı.hetle aramız 
dakı munasebeti o zaman kesmek kabil olurdu. 

.. s:niha hiç birşey söylemiyordu. 'Mükerrem onun 
YllZü.ne bütün bir dakika baktıktan sonra devam et• 
ti : 

- Evet, nıutıaka kabil olurdu .. Bugün de bu vaı
ziyette bul unm.azdık !. 

. Geçkin kız hafifçe omuzlarını silkerek "belki de!" 
dıye mırıldandı. Mükerrem birden bire şaşırmıştı. 
Şaşkın gözlerle görümcesine baktı. Onun bu "belki 
de!" diyişinde hiç bir p1,,manlık ve teessür sezmemiş• 
ti. Bu ''belki de!" ideta "evet, ihtimal ki bu işin ö· 
nünü ilk dakikai!a, yahut bana açılıp dert yanmıya. 
geldiğin zaman alabilirdim. Bu olanlar da olmazdı. 

(Arkası var) 

T. 
hı 

k 
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T AN'm bed fı: Haberde, fikirde, 
h f y e temiz, d rUst, samimi 

olmak, k nin gaz t olmıya 

çalıemaktır. 
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TAK 

KOVDEN HABER:1 

''Usulsüz, yolsuz,, bir 
FlllA 

Hür ve Emniyeti 
Vatan 

Bazı memleketlerde cörtlm, IDll
battu daha iyi organize olmuştur: 
Ukde aksidir. landarma, dağı ve po
Us, sokağı emniyet altma abmştu-. 

Bizler §ehlr ve kır yollanmn aer-
ABONE BEDELi 

Ecnebi 

140 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
7SO :t 6 Ay 1500 :t 

400 :t 3 Ay IOO :t 

150 :t 1 A1 SOO :t 

M tlerara poata ittlhadma c1ahil olmı
nıı me 1 lr tler çın 30-16-9-3.5 liradır. 

• 
1 

• seri haracma mabıldim olduğu devir
lerden geliyoruz.. Devlet kuvvetlerl-lz eri ===-:ıi::.7':~~= de, balkm eşkıyaya destan okudup. 
au bilmek Wldir. 

teşebbüsün yaman 
Cömhoriyet y"11m aallun bir fil.. 

mUmktlnee kendi köyü olmak tize- zlbat değil, onun ahlik ve ltlbanm 
re, köylere gönderilecek, köy ço- da kDrmuştur. Birçok eksiklikler o
cuklannı ve gençlerini okutmak ve labWr: Onlar da kalmamak içindir 
köye daha yüksek bir hayatın ilk ki, Uıdblrlerimb arumda., düaldl eu
ışıklarını getirmek vazifesi kendile titöyil de açtık. 

IGONON MESELELERi 

Programlaıma ve 
Plcinlaıma 

S&J'Dl Bqvekil CeW Bayann dUn
lU ant.kunda bllhaMa iki hususiyetin 
tebarüz ettlfl göritltlr: Biri program
laşma ve plin.la.'8J&, lldındal prog
ramda bqtaıı aNı it dluılyetbıla 
hildill olması. 

TllHdye tlmendtfer bışaatmda ve 
..-.yletmede plAnb ve programlı 

cabfmam11 tecrttbeöd ppmll ve mu
'8ttalayetll netlceler alnuştır. 

8lmdl B. CelAl Bayar, programlat
bla '"' ,.... ..... yı btlt8ll devlet f~ 
~ t.eşmll ediyor ve devletin 
IDtl9takbel faaliyet yollannı göste -
l'm etraflı bir program çlmüt buhı
llayor. 

Devletin yaplCI nalı plinlapnayı 

\re programlqmayı btlttbl dUnvad 
bir -.nıret b&llne getirmiştir. Prog· 
ram ve plAn muvaffllkıyetln en bü
Yük 'lmm olaıaftar. ÇUDktt programlı •e pl&nb liareket, vakit a•nmayı, 
l'Bluhh>anlı ve ruyonel ~yı te
nılıı eder. OeW Bayar htaawetln.'n 
Uerdif glrecellmtr.e ttlph8 obmy8ll 
hitJlk lllU\'alf.,.,.. ... - böytUı 
llU'n bu olacakta'. 

B. bılU Bayana~ göze 
earpu ldncl bQ81181yd te ş zllıntye
tldlr. Celil Bayar, btitön meseleleri 
bttylk bir it adamı gibi ele alıyor ve 
heışeyl bir iş ..._ dhnlyetı ile kav-

.,.~~~ tlmdlYe 

Anlıorodo• : 

Y anın aaattir kağıtlar ü· 
serinde ulrqıyorum. 

yazıyorum, bozuyorum. "il
ham mı yok, mevzu mu kıt?,, 
diyeceksiniz. Aksi, tam•mile 
aksi... ilhamlar co9kun bir ael 
halinde akıyor. Ham malze
me tafkın tafkm var. Hem de 
0 kadar güzel teYler ki ... Fa
kat ıel de bunlan ııraya koy 
ye kafıt üzerine ıeç.ir ••• 

On koy dolaemaJrtan geliyorum • 
Türkiye nüfusunun on dört milyo
nunu, umumi hayatın büyük çark
ıarma b ğlamak için bir sene ka
dar evvel bir teşebbüs hazırlantnıt
tı. Köylere yepyeni tarzda bir pit
dar kolu gönderilmişti, işte bu ye
ni hareketin neticelerini &raftırdmı 
ve gördUm. 

Kilsik nazariyecilere ve kırtasi
y cilere bakarsanız bundan berbat, 
hundan usulsüz, bundan saçma bir 
fik r bir iManın batırma gelemez. 
Yeni fikri tenkit ederken dediler 
k!: "Bunu derhal unutmak, bir da
ha ağza almamak en ıntlnuibidir." 

itte bu, usu1sUz ve kaidem flltir 
hem tatbik edildi, hem de kurulu 
usullere ve itlyatlara en aykm ve 
en zıt bir ı,ekilde ... Kırtasiyeciliğin 
biltiin mukaddes usulleri ayaklar 
altında çilnendi 

Bakınız, ben bal>er veriyo
rum: Ankaranm altmıf ee

kiz k6yllnde ktrtaslyeclltte kal'I! a-

~acM~~y!r, :1ıt=-
....... kll)'

lelin ortaamda ytılmellyor. Yani 
delilleri ört bu etmlye lmkln yok. 

DU.şllniln bir kere: Dk k8'fl, son 
ketfi yapılmadan mtlnakaMlar U&n 
edilmeden, t.emlnat mektuplan a1m 
madan htik6met mWıendlalert tara 
tından biç bir safhuı gözden geçi .. 
rllmecien, muvakkat ve kati kabul· 
lerlle uğraeılnıadan, bir tek k&fıt 
parçam doldunılm&dan, bir tek dam 
la mürekkep aJmıadan koca koca 
binalar yapdpııttJr. Bunlar lobı dev 
let paraaı aarfec:UJmiftlr. Hem de 
nuıl? Para köylUnUn eline verll
m · tir: Mutemetsis, Jıefilaiz, kon
trolaUz, huapeıs bir pkilde... ..Şu, 
bina için bizim sana yardımımız IU 
kadar ... Dilediğin gibi sarfet. Uat 
tarafını sen para ve emekle tamam 
la .. Mektep senin kendi çocuklann 
içindir." denllmtıttr. 

Garibi 111 ki: Devlet parasının 
her zerresi yerli yerine 1&rfedil
miftir. Birkaç ay içinde altmıe se
kiz köyde mektep binalan meyda
na çıkmıştır. Yüzlerce TUrk çocuğu 
buralarda yepyeni bir J11k bulmUI· 
tur. 

üzerinde 

Kö7 Ejİtıneni kö7 ~ olıa~r 

haber vereyhD ki yeni nıh ve yeni ön kottı geCtl. ~ yetnıtı ka-
W:tU.ı~lkcı.ra..uw Oô ıı.uyuna~ mU~Cllt ,Jcı.r ınıw.n vıı:ı.rdı. Blriblrlne benzer 
mel bir il~ ıııdt~ kıyafetler giymişlerdi. Kafaları ay-
geçml§tlr. Yeni adımlar atarken, ni nevi ideal ve arzularla dolmuş 
nuari delil anurııya lüzum yoktur. görlkıtıyordu. Kalpleri ayni heye-
GöztlmUz önünde çok canlı örnek- canla çarpıyorcfu. 
ler vardır. Pifdar koluna verilen vazife çok 

itte korlrtufuma ufr&dmı: Bah- mühimdi: Tttrk köylerinde yaşıyan 
aln bir kaşesinden tutturdum, gidi on dört milyon ntıfusu memleketin 
yonım. Bunlardan, köyden getirdi- umumi hayatına hakikt s~e 
fim haberlerin en sonunda. bir ne- ballamak gayesile ilk adımlan at-
tice diye bahHdecektlm. Halbuki mat ••• 
en iptidada kalemimin u~ geldi Bu umum! gayeye varmak fçfn 
ve bir türlü ay:rılmak istemedi. ameU çare arandığı sırada Maarif 

Şimdi aıra&Ue balıae ~ceğim. Vekili Saffet Ankanm batırma şay 
Evveli gördüklerimi, duyduklarımı le bir düşünce gelmi ti: Köyltller 
anlatacağını. Neticeleri de en son- arasından askerlikte terbiye gör-
da çıkaracağım. Yalnız ,unu söy- mtlş, kendini göstermiş, okur 
liyeylm: Bu kadar ıevk duydufu- yazar uııaurlar seçilecek, hu· 
nıa bakarak mttballğa edeceğime JUSI bir ~ursta kendilerine u-
hWmıetmeybıiz. Ben milballğaya mumt malflınat ve bunları çocuk· 
kapılmaktan korkmuyorum. Yalnm Jara öğretme usulleri gösterile-
nıtıbaliğa eder görünmemek endi· cek. Zirai istihsal, hayvanlara 
leSile b kikati tam kuvveWe ifade balana, h yat tartlarmı yükseltme 
edememekten korkuyorum. gibi sahalarda da ameU usuller öğ-

• retlle<;ek, seç'I oek gençlerde yeni 

B lr sene kadar evvel Anka- idealler ve ihtiyaçlar uyandmlacak, 
radaıı yepyeni bir ordunun IODl'a böylece yetişmi§ unsurlar, 

nnden beklenecek. Ba topraklarda btlttbı Osmanb ta-
KIA.sik terbiyeciler buna şiddetle rlhl can, mal ve ın enmlyetalzl il 1-

itlru ettiler: Muallim mektebinde çbıde geçti ve göçtü. Köy devlet elln
uaııle uygun tahsil görmiyen bir den dermMI istemezdi. Devletin bal
köyltlye köy ya.vrularmı okutmak• ka kartı eakl mltlm vuıtuı, bugün. 
gibi bir vazife naml emanet edile- halla devlete yaklatlp ıımulırao te
billr? Tllrltl türlü mahzurlar ileri 11188 vasıtası o1ınuttur. 
sürdiller. Saffet Arıkan azminden Btir ve emniyetli bir vatan lçbıcle 
f&fD1adı. Büyük Şefe bu taaavwru bltr ve emnlyetll 1J1r vatatlat: Nice 
nu anlattı. Tam tasvip gördü. Bu nesillerin bu lıam!Jthıl blstm gön.Hl • 
ilhanım kuvvetile derhal lee anl· mlizdal ettm1aar1yet gldermi§tlr. -

dı. FATAY 

Y ni ordunun pişdar kolu p
çerken ben Ankarada idim. 

Halkevinde verdikleri bir temsili 
gördüm. Bana 111 kanaat geldi ki 
bilmediğimiz ve anlamadığmıız bir 
köy lleml var. KöyUlytl hiç tanmıI 
yonız. Hayalimizde bir köylü tipi 
yarattyorua. Muhanirleıimlz, ro
mancılarımıs da bu hayali tiple 
uğrqıyorlar. Ezberden yuchldan· 
m okuyunca: "KayU ne iyi anla.
mış !" diyonız. ÇUnkU yazılan teY· 
ler kendi hayalimizdeki uydurma 

ömeğe uvgundur. 
Halkevinde temsil veren köylU

ler, bir köy odasmın bir saatlik ha 

yatını o kadar tabit bir surette göz 

önUndecanlandırabildilerklbende 

IU kanaat uyandı: Bu eğitmenler 
köyde btlytlk itler yapabilecekler ve 
köyden gelecek yeni tesirler, yeni 

unsurlar da bUtUn Tllrk varlıima 
yeni ve orijinal Juym.etler ili.ve ede 
oek bir kudrette bulunaaak. 

•Ik fırsatta köye gltmlye ve 
1 eğitmen adı verilen bu anut 

muallimlerin neler yaptığım göztım 
le gömüye Oırar verdim. 

Bu defa Ankaraya gelir geJmes 
Maarif Veklletlne bqvurarak tir
at aradım. Bir de haber aldım kt 
ilk tedı11at pııel cllrekt&ıtl &mail 
HaJrb ft ilk tedriat mllfettitle
rinden Ali Rıza yeni blnalan göz
den geçirmek ve etftmenlerin naml 
çalıştığım görmek için köy k~ do 
la acaklar ... Ben de aralarına ka
tıldım. 

Yuva kiylinden başlıyarak Swrus 
köytı, Eryamt, Dyakulu, Millk kö
yünü, Tekkeyi, Anayurdu, Peçenek 
ve Bayrakcık köylerlnl gezdik. 

Gördtlklerim ve duyduklanm 
hakkındaki hiklyeyi gelecek yazı
da an1atmıya bqhyacatnn.. Şhn
diden haber vereyim ki bu hiklye
nin çok meraklı ve zevkli taraflan 
vardır. 

Umanda Bir Vesait 
Buhranı Baıgöstercl 

Limanda le hacmi günden gtlne 
artmaktadır. Son zamanlarda limana 
tuıa vapur gelmesi ve yeni gtlmrllk 
kararll&JDe&lniD geni§ mikyasta ith&. 
11.ta meydan. vermesi yüzünden 11 .. 
man faaliyeti ttmidln fevkinde arbml 
ar. Bu yüzden limanda bir vesait bah 
ram başlamıştır. 

Bu vaziyet kareısında Liman ı.ı-. 
me idaresi, diğer limanlardan birçok 

vesait kiralamıştır. Fakat bunlar ela 
mevcut sıkıntıyı gidermeım-.. 

Yeni yaptnılmalrta olan mavna.ta,. 

rm bitmesi ve aervlse vertımeai de f, 
5 aylık i§tir. 

Liman ifletmeal, bmrun berine Pi
re gibi yalmı ecnebi limanlardan kAfl 
miktıirda mavna ve duba a1miya ve
f& kiralaımya karar vwmiftir. Sallıo 
hiyetıl bir heyet bu it1 tetkik etm+ 
tedlr. idare, en ima bir mtlddet i
çinde bu vesaiti Hmanımım. getirte • 
cektir. 

Şark Demriyollan 
Heyeti Toplancll 

Taafiye halinde bulunan Şark ne. 
mlryoJJa.n firketi dün, saat on 1*'Clt 
Sirkecideki Devlet Demityolları 9 UD 

cu ltletme idareBinde bir umumi ı.. 

yet toplantw yapllllfbr. lçtıımada bD
lunmak ttzere A vrupadlld hlMeclar 
lardan bir kısmı da gelmiflerdlr. Hl• 
kamet nAmma Nafıa V kllet:l mtına,. 
ka.lit reisi muavini Ş ttin, ticaret 
dairesi reis muavinı n.Jıami Gök, lkd 
u.t Veklleti ni.mma da mt1fetüe Ş.. 

ket haztr bulunmutlardıl'. 
Toplantıda evvelce tasfiye h Yetine 

verilmiş olan sa.Wıiy enn genişle .. 
tilmesi ha kmd ki k1U mtlr.ake19 
ve kabul olumnut. dare heyetinin heı. 
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BASVEKILIMIZ KABiNE PROGRAMINI 
Ankara, 8 CA.A.) - Kamuta

yın bugünkü toplantısmda 
B&fbakan B. Celil Bayar, yeni hü
kfunet programını aşağıdaki nutku i
le izah etmiştir: 

Sayın arkadaşlar, 

Reiaicüm.hur AtatUrkün tayini ile 
BaşvekAlet vazifesini tberime almış 
bulunuyorum. Kendilerine takdim et 
tiğim icra Vekilleri heyeti listesini de 
tasdik etmiş bulunuyorlar. 

MiLLET 
DUN 

MECLiSiNDE 
iZAH ETTi 

Memlei'etin kudret ve refahım aft 
tnınak ziraatte kalkmınıya bağlıdır. 

Devlet Çiftlikleri 

A tatürk, tutulacak yolu her 
fırsatta bize göstermiş ve 

bi.zr.a.t ziraatle uğraşarak övünülecek 
esaslar meydana getirmiştir. Bugün 
millete hediye etmılş oldukları çiftlik 
ler en az müsait iklim şeraiti içinde 
bile teknikle, sebatla çalışmanın ne Arkadaşlar; 

Eğemenlik ulusundur. Teşekkül e
den her htikfunetin (Teşkilatı Esasi-
18 Kanunu) hükümlerine uyarak 
programmı büyük Meclise azretmesi 
ve it;imat reyinizi istemesi l&zmıdır. 

Yüksek huzmıınuza, her birinizi 
derin aevgi ve saygılarımla selamlı-
1V&k. ben de bu maksatla çıkmış bu 
lunuyorum. 

Bizim gJÖi parti hUkflmetlerinin 
'keııctine maheus bir programı yok 
tur. 

Takip edecekleri program şahısla
l'DllZda ve meclisin yüksek manevi 
pbsiyetinde kuvvetle, şerefle temsil 
edilmekte olan ve büytık Türk mille
tiniıı uzu ve iradelerini toplıyan Cüm 
buriyet Halk Partisinin realist ve 
ctiqamtk programıdır. 

mDdUnet, Şeffa bu k\lntlden 
Yerdiği ana direktiflerin IŞllJ altm· 
da "Dalma daha lmvvetP, dalma 
dalaa refahlı. htir ve mtlstakil Tür
kiye,, hallncJe ifade edDmesl de 
mtimldba olan bu programnıı bMa
rdma&ı lllnl, Ur.erine almış bulunu
yor. 

Rasyonel Çalışma 

PICinll işlerden 

P lln dahilinde sıralİyarak ba
şarmak istediğimiz başlıca it

lerden bir kısmı da şunlardır~ 
• Müstahsillerimizi sevindirecek 

bir mevzu olan zirai asayiş kan'un 
layihasını bu devrede Meclise yetiş
tirmiye çalışacağız. 

Belediyeler beş senelik mesai 
pli.nı tanzimine sevkedilecek, harita, 
imar planı, su, ı§ık, kanalizasyon, 
kültür ve spor işleri, çocuk bahçele
ri ve kısaca, şehirlerin sıhhat ve gtl
zelliğini ali.kadar eden belllbaşlı il
leri, planlaştırılacak ve bu planlar, 
Şefin işaret buyurduklan veçhlle, 
merkezde "Belediyelerimizi türeli bir 
surette aydınlatmak, kılavuzlamak., 

vazifesile teşkil edilecek olan teknik 
büronun müteka.ddim tetkik ve kon
trolüne tabi olacaktır. 

• Belediyeler mesken, bina, yiye
cek ve içecek gibi hayat ucuzluğunda 
ölçiller kanunu tatbikatı g:bi alışvP.!iŞ 
doğruluğunda müessir vazifeler alıı

caklardır. 

Ziraat Planı 

B öyle bir neticeye varmak için büyük neticeler vereb'Jeceğini, bU-
bu büyük milli işin bütün saf. tün memlekete filen gösteren fikir ve 

halannı ihtiva edecek esaslı ve etraflı emek abideleri halindedir. Türk çift. 
bir plan U?.erinde ısrarla çalışmak ka- çisi büyük kurtarıcısının bu en bUyUk 
ranndayız. dersinıi, asil jestile birlıikte daima min 

B )" net ve şükranla yadedecektir. 
u P an mevzuat ve tedri.o;ıat Hüklimet de AtatUrkiln izinde yü-

usullerlmizde yapılacak değişllt- rUyerek bu çiftlikleri bütün müesse
liklerl ana tarını endiistrller:ru, en selerile bulundukları bölgeler ziraati
~a.,ta buğday olmak üzere, toprak nin kalkınması içiın numune çiftliği 
ürünleri pollttkamızm esaslarını halinde idare ve inkişaf ettirmiye ve 
hayvaocıhk ve bununla alikalı me şimdiye kadar devlet elinde buJunan 
seleleri, orman lşlerlnl ihtiva ede- ve bundan sonra ihtiyaca göre yeııi
cek ve köylünün ayağına llert tek- den tedarik edilecek olan diğer ~ift
niği ve DP,tfcelerlni en kısa zaman- ilkleri de bunlarla ayni idare sistemi 
da ulaştırmak ve milli ekonomi i- altında toplıyarak buhmduklan l>öl· 
ca.plarmuza en uygun gelecek ve gelenle en faydalı ziraat usullerim. 
h31kça sevlllp benimsenecek rasyo ve sanatlanm göstermek hizmetleri
ne1 bir ziraat rejimi kurmak ana ni geın.letmeyi kendisi i~in vazife 
fikri lherioe bina edlJm1' buluma- saymaktadır. Bu maksatla yakında 
caAdır. ytiksek huzurunuzda biır kanun liyi .. 
Şef, 11milliğ, ekonominin temeli zi. hası sunulacaktır. · 

raattir.,, buyurmuşlar ve muhtelif di- Kuvvetli pli.oh bir rasyonaJlzu 
rektifler vermişlerdir. Pli.na bağlana- yon savaşı zirai kalkınma dava • 
rak tamamen tahakkuk ettirilecek o- IDIZJiD en haya.ti muvaffakıyet un· 
lan bu direktifler aşağıdaki gruplar- smııdW'. · 

B. Celal Bayar bir küıat reaminde nutuk söylerken 

verdiği yardım ve kolaylığı göstere
ceğiz. 

Sureti umumiyede geniş ve etraflı 
bir nüfus politikasını programlaştıra 
cağız. 

Ekonomi işleri da toplnn~bilir: Harici ticaretimiz ba.kmımdan btl-

• T opraluu çiftçi bırak- yük ehemmiyet verdiğimiz istandıardl 

Şimdi arkadaşlar; mamak; zasyonu, tam olarak tahakkuk ettire 
Her zaman ve her işte isabeti, • l vaa tal bilmek i~in bıı istikamette itinalva, 

A
rkadaşlar; 

Harp sonrası kadar tarihte 
hiçbir devre ibret verici dersler ve 
TUrk inkılabmm her adımındaki, btl
yUk isabeti teyit edecek çeşitli vaka
lar ve mücadelelerle dolu geçmemiş-

• Belediye gelirlerini artırmak i
çin tedbirler alınacak ve şehir dahi
lindeki kara ve deniz nakliyelerinin 
ve diğer ticari mahiyette umumi hız
met işlerinin peyderpey belediyelere 
devri temin olunacaktır. 

şaşmıyan karakteri olduğunu tecril- f 1 annı mtırmak, ekim anından itibaren başlamak icap 
be ile de bildiğimiz Şefin bir kü1 diye iyileftİrmek ve konanak; eder. 
ifade ettiği ekonomik işlerden bahse- • Ziraat bölgelerine göre Müstahsile çok çeşitli, fakat ua.r 

Adalet 

tir. 
Zamanımızda bir çok şeylerin, yal-

llD daha kuvvetli olmak için değil, i
ıerı millet olarak var kalmak için ya
plması bir zarurettir. 

!(e bu kadar ~fli, bir vazife ve 
de, eler vakthade yapJlmamıw ise, 

1Mr kadar af.r bfr mewn11yet hiçbir 
J~ teveccüh ~ı~tir. 

llilll zaruret halinde görillen bir * bqa.rılması için sarfedilecek her 
'llangi bir em.ek veya fedakarlık, is
tihdaf edJien milli netice karşısıiıda 
daima küçüktür. 

Biz bu ana fikirlerle meşbu ola.. 
nk ~ğız ve daima her iQte 
plin, program ve rasyonel çalış
-YI t.emeı olarak alacağız. 

Deri telmfk, drat, c1Jkkat, takip 
fJkrl, inil g6riis, çabpnalarmımn, 
ana VUfl olaeektlr. 
Bu çapta bir vazifenin devamlılığı
ve canlılığım muhafaza ederek, ne 

d1ere lnt!kal edecek semereler ve • 

• Istanbuldan başlıyarak, coğrafi 
mevkii ve tabit güzelliği seyyah cel
bine müsait ıehirlerimizin bir plb 
dahilinde ve bu maksatlarla imarına 
devlet bütçesin.den yardım edllecek. 

• Polis teşltilltını kazalara kad3.r 
teşmil edeceğiz ve şehirlerde beledi
ye zabıtası polisler tarafından temin 
edilecektir. Polis ve amirler;n halkla 
olan münasebetleri ve halka kıırşı 

vazife ve hizmetlert. için hU8uld kuı'S
lar tertip edilecektirr 

• Nüfus ya.zıınr ve jandn.nna ve 
pol's hakkındaki mesaiye, her btritıe 
ait planlar dahilinde devam edilecek
tir. 

e Yollarda, kasabalarda aeyrUiıc
ferin tanzimi ve selimeti için umu
mi bir kanun ha.zırlıyacağız. 

Hulasa olarak, dahiliye teşk;lai:ımı 
zm memleket dahilinde geniş mikyas
ta ve p~anlı bir surette ileri rehber
lik vazifesini en iyi bir şek~lde yap
mak için cari mesaisine dikkat ve i
tina ile 4evam olunacaktır, 

Sağlık, üfus 
Jebllmest için birinci derecede ve her -------

S
ağlık i§lerl: Her zaman U7.e • takdimen nazara alacağın"ız e 

r:'..ıll!lllULn memleketin emniyeti ve kW -
tartı olacaktır. 

Emniyetsiz hiçbir şey yapılamaz. 
"'1tttrstiz hiçbir ~Y yaıJ&ma.z.. Emni

ve kttıtilr her iyi, her devamlı ee
ana temelidir. 

rinde ehemmiyetle durduğu
muz milli meselemizdir. 

Bu husustaki c;alışmalara bir plan 
dahilinde genişlik vermek siyasetin€ 
devam edeceğ'z. 

• Ana ve çocuk hayat ve sıhha
tinin korunmuı için thndlye b-

D ahiliye işleri itibarile, arka • dar tesis edilmiş olan doğum ve 
dqlar; 

Ohnlıuriyet Türkiyesinde, bir çok 
çocuk bMJm evlerUe çocuk balom 
dispaeıserlerl ve sttt çocukJan mti
şahade evleriııPlı sayılannm artı

nlmaaı. 

• Köylerde doğuvı yardmılaımı 

temin edecek köy ebeai yetiatirmek 
için köy ebe mektepleri tesisi. 

e Kaza merkezlerinin doktorsuz 
::: ve semere vermeai için mevcut kalmamasının teminl yolunda doıttor 

emniyet ve istikrar havasmm i- sayısını ihtiyaç derecesine ~ıkarmak 
demesidir. . . alın tedb' l . hızl dı 

aemleketleri kemir.en ve bükUmetle
bell:bqh meşgalesi halinde o

Jlaı. iç siya.at davalar yoktur. Türk 
llkibnetiniu ve TUrk milletinin mil.§

terö em.eli, milll ve ferdt faaliyetk 
da her Ahada nkıtasız devam et -

a....41h. ıc;m mış ır erın an rJlma-

Adliyemize geliyorum. 
"Yurt emniyeti içinde fertle

rin emniyetini de layık olduğu dere
cede g&ftnUnde tutarız. Bu emnt· 
yet Türkiye CUmhuriyeti kanunları
nın ve Türk hlkiııiıerinin teminatı al 
tında en ileri ıekilde mevcuttur. 

Emniyet ve hak işlerile alakalı u
sullerde ve kanunlarda kolaylık, ça
bukluk. açıklık ve kesinlik MU nlma 
lrdır.,, 
~ cllrektifldlr; ve at1llye tşlerl

mizde rehberimiz olacaktır. 
Hukuki mevzuatın ticari ve iktı

aadt lelerle olan yakm ali.kasma şüp
he yoktur. Kanunlarımızı, memleke
tin ekonomik inkişaflarma ve bugün
kü iktısadl hareket icaplarına daha 
uygun bir hale koymak zarureti kar
şrsındayız. 

Kara ve deııii ticareti kanunlan U
zerindeki incelemeleri bu aene içinde 
bitirerek, Büyült Meclise arzetmek 
kararmdfl.yız. 

icra lıleri 

deceğim. hususi tedbirler almak; azar değil, her mahsulden fmkln 
Onder, bu kUrsüden ıu hakikatleri • Çok, iyi ve ucuz i.tilııal nisbetinde az çeşitli fakat çok miktar 

söylemiştir: temin etmek. da istihsal t~rbiy~ vermek. ve l>u· 
"Derhal bildirmeliyim ki, ben, e- Topraksız çiftçi bırakmamak p • nun en teknik ve iktisadf şekilde Da• 

konomik hayat denince, ziraat, tica- Bipi parti programımızm 34 üncU :'a1:ı sıl yapılabiıleceğini ve. piyasa~& J>aı
ret, sanayi faaliyetlerini ve bütün desinedayanır.Her Tilrkçiftçisini kafi sıl sevkedileceğini öğretmek ıe&p e. ... 
nafıa işlerini, biribirinden ayrı dü • toprak sahibi etmek ve topraksız çift der. 

şünUlmesi doğru olmıyan bir kül sa- çiye toprak dağıtmak için hususi Is- Zİ-:"aatgl Or d.msu 
yarım. Bu vesile ile şunu da hatırlat- timlak kanunlan çıkarmak bu mad-
mAlJınIP W. ~ • •• • •• w::ıun uuJUüuUUJ.. u.ç~ .1CU1"B. lıı~•..f--,:::ıreı-memı;,ı:ım::ı:-,:ır,, "aSYa;yrmtnr• 
viyEft ve kıymet veren siyasiğ var • lesinin çalışarak geçinebileceği bir ta.haili .teşkilatlandırarak ve 
lık, makinesinde devlet, f"ıkir ve eko- toprağa malik olmasını vatan için sağ bilgiyi tam zamanmda, ve devUnlı 811 

nomi hayat mekanizm.alan biribirle- lam bir temel ve imar esası saymak· rette köylilnUn ayağına kadar götil
rine bağLı ve biribirlerine tabiğdirler. tayız. Memlekette her bölgenin hu • rerek halletmiştir. Ekıim ve mahsul 
0 kadar ki, bu cihazlar biribirine u- aust ıartıarma göre bir çiftçi ailesi· zamanlan, bağlan, tarlaları, 15ahçele
yarak ayni ahenkte çalıştırılmar.sa hil nin geçinebilmesi için muhtaç olduğu ri adım adını dolaşacak, köyltıyü 8&

kftmet makinesinin motriS kuvveti is- toprağa malik olmasını behemehal .te miml allkasna olduğu kadar bilgı&iı. 
raf edilmiş olur. Ondan beklenen tam min etmek ve bu aile toprağının hiç- ne de inandıracak ve filen bu bilgisini 
verim elde edilemez. bir sebep ~e suretle parçaıanınasma gösterip ispat edebilecek geniş bir D

Onun büyük görüş ve ilhamlannm ve elden çıkmasına meydan verıne • raatçi ordusu memleketimiz için ide-
• nn tarım mek IA-dır. Her bölg--4~ ntıfus k. ~ atdir. Bu İstikamette çalışmalarmıızı ifa.desi olan parti program ız . ' IW1ll ~ • .. ı 

endüstri, madenler, ormanlar, tec11_? safetine ve toprak verim dere~me ge:oretınek azmindeyiz. 

V
e bayındırlık itlerini ekonomi başlıgı göre bllytılt ,.uı+çi ve çiftlik sahıpl~ u sene yayla mmtakasmda bu ee-

'jU-" _ .. te111!ği kilde bir çalışmaya başlanacaktır. 
altında toplanmış bulunuyor. rinin işletebilecekleri arazi 6--:"' • Bütün zirai mahsullerimizi ticarete 

a .. .,;.. ekonomik Jtlerde parolası en ni sınırlandıracağız. Buna ait bır ka- elv . 
~- nun 18.yih .. •mı bir an evvel .hazırlıya- erışli tiplere irca etmek, miktarla 

ileri teknik ile pllnlı ve en randıman- ..... tınek ka rmı arttırmak ve bilhassa dış pazar-
• cra dairelerinin ıslahı ve mu- h ~kilde çalıştlmasıdır. rak büytık Meclise takdim e • 1arda rekabeti 'dtışilnerek istihsal ~ 
1 amelelerin daha ziyade emni- Şef, bunu bize çok yerlerde, rasyo- rarmdayız. lllıyetleriJli azaltmak~ devamlı: ve 

yet ve suratle yilrUtUlmesinin ehem- nelleşme kelimeslle ifade etmişlerdir. lı Vasıtaları dikkatli çalışmalar, bqta saydiğımm 
miyeti, üzerinde duraklamıya ihtiyaç vazifelerdendir. 
yoktur. Bu ıslahatm tam ve kati ol- Ziraat, iktıSat, nafıa ve hattA. ma- • ş vasıtalarına gelince: Bu mevzuda: 
masmı temin için icra kanununun me liye veklletlerinin uğraştıkları işlerin 1 Umumiyetle büyük, kUçUk, bU MalıauUerin miktar, kalite ve mali 
hazı olan Isviçre adliyesinin icra iş- biribirinin kuvv~tiııl paltmıyacak ve tUn çiftçilerin iş vasıtalarını artır- yetlerine zarar veren ve yetiştirioile
lerinde bulunmWJ bir mütehassısı da- bilA.kis artıracak eekilde merkezi bir malt iyileştirmek ve korumak ıçın rin emeklerini ekseriya heba eden u. 

w· "'A' i tulm gerek' en kan·--' ve teknik tedbirler a- 1..-·t h h talk dti Ja.rl vet edecegız. koordinasyona u.b tu ası, ras - uıu ua. ve ayvan as veşman 

Uzerinde çalışıldıktan ve ihtiya .. 1ar " .. 'bil ı b ..:ıı- B lmacaktır. le mücadeteyı· kuvvetlendirmek ve 
~ yonel çaJıa.manm .... e& ıu.u.-. u Uz kü 

tespit olunduktan sonra icra teşkili.- ~ Tercihan at olmak ere, en • muhtelif bölgelerde ilml tecrübeler 
tmm vatandaşların icra dalrelerile istikamette ~ılacaktır. çük çifıçi ailelerinin bil~ bir çift bay. yaparak bu mücadeleyi usulle§ti.reeek 
ilişiklerini en iyi bir gekilde kolaylaf- ""ıraat Cephesi vana malik ediiıneleri ınıkAnnun te- ve memleket vasrt.alarmdan ietiftde 
tıracak hale getirilmesi tem.in oluna- 611 minine çalışılacaktır· Bunun için kre- iınklnlarmı araştıracak istaayonlan 
ca.kbr. sayın arkadaşlar; di kolaylığı, vergiden ve hacizden is- ÇoğaltmalL 
Meşhut cilrtlmler kanunundan ml\B Tllrkiyede teknik ve rasyonel tisna gibi çarelere müracaat edile- Her çeşit mahsul için verimi ve ka 

pet netice alınmIŞtır. Bu kanunun tat ·r-' inlrişaf meselesi Türkiye endUs- cektir. 'd-• . tteyi yükseltip, maliyeti diiftlnaek 
bik sahasım genialeten yeni bir IA.- zı ıs.& ÇiH,.;, elindeki ipti Al .. zıraat llet- baknnından en uygun ve faydalı teıı-

&fl triJeşme savaşma gireli şimdiye ka- .. "'r dahilind t 
yiha teklif olunacaktır. TUrk tarihinde hiçbir devrede ha terinin bir progra_m e ennl l- nt yetittirme ve çalışma. usulleri araı-
Mahkumların, iş yerlerinde çalıt· dar dığ'ı hususi bir ehemmiyet ilt- letlerle tebdili i~ çalışıla~ktır. mak ve iyj tohum, iyi fidan ve aşı te-

malarından kendileri için ve ie sa - ~ oıma etmiş bulunuyor. Şef, ''Köylüler ı~u:uıumıyetle pul min. etmek. 
ki f dal bi.sI1 tiS&P .. luğu pratik ve fayd urum. Trak Zira.ate mühim lmiUerden olan top ...-..°"' milletimizin llyık olduğu, sı. . 

'6bek medeniyet ve refah aeviyesi- • Şehir, kasaba ve köylerimizin 
Jıe varmasmı alıkoyacak hiçbir engel sıhhi vaziyetlerini ıslah için içilecek 
"1fllnmi:7e yer bırakılmadığı ve bı- su tesisatı, fenni mezbahalar tesıst ve 
rakılmıyae&ğı şeklindeki yllkaek ifa- saire gibi umumi sıhhat işlerinin tan 
deleri Tilr'kiye CUmhuriyetindeki et· ztmi. 

:flz emniyet ve lstikrar havasının en • Vili.yet ve belediye hutaneleri-

bipleri için karşılı 1 ay ar Biliyorsunuz ki, bu glln~ ziraat törler btıyük çiftçilere tavsiye olu • rak kuvvetini koruma vasıtalarını mil 
olmuştur. Bunların daha geniş mik- tekniii y~nız. e~ fennt tekilde t?pra- nabilk. Köyde ve yakın köylerde müş rakabe altında bulundurarak bunlarm 
yasta ve bilhassa maden işletmele· ğın verdiğini~~ etme~-~e~, pi- terek harman makineleri kullandır- ba.şka ınaksatlar için israf edilmeme 
rinde çalıştınlmalan mukarrerdir. yasanm lstediğüıl ve istedigı mabet mak köylillerin aynlamıyaeağı bir sine ve memlekette kimyevi gtlbre 

Medent bir cemiyetin temeli, ka· ve -kilde topraktan almak demektir. Adet.haline getirilmelidir.,, buyurmm. fabrikalarmm süratle kurulmasına e-
nunlarmm mutlak hi.kimiyeti ve fert - • _. 
leri arasındaki muBasebetleri ileri ha- Bu balamdan modern çiftçilik en tur hemıniyet vererek bu yoldan da top-

tillyUk teminatıdır. 
Parti programının emrettiği veçhi- nin sayı ve yatak adetlerinin çoğal-

le, btıtiin inkılap neticeler nl yurttaş- tılması. 
lamı tam güvenliğini ve ulusal dilze- • Sıtma, trahom, frengi ve verem 
ili kanunlarımızla koruyan Ve hiç- gibi hastalıklara kartı yapılmakta o
blr hadise veya Amil karşısında sar- lan fenni mfleadelelerin, teknik im • 
ınlmıyan hllkflmet otoritesini temel 1rAnlarm müsait olduğu niabette in

ki§&f ettlriblıeBt 
Husus! idarelere ve beledjyelere, Progı-amıaetınp ta.hakkukla.rma 

8efin ilhamını takip ederek bilytlk hız vereceitiibiz bqkca illerimizdir. 
knama eava§U!lızda başan bisılam Ayni vekllete verUnıif olan göç • 

ja artıracak ve hususile hayat ucuz. men ı.lerinln buglhktl pl~ vaet
;Wunu temin edecek vazifeler vere- yetini idame ve yqrt a.ıa.a.n ~ 
telis. Tftrklere naa1I v~lln"lli .._ 

çok bilgiye, itinaya ihtiyaç gösteren Mesaimize• bu neticeye götürecek rak kuvvetinin arttırılmasmı temin 
::b=~ uygun şekilde tanzim en asil beşeri çalışmalar arasına gir- istikamet verilecektir. eylemek büyük önem verdiğimiz !eler 

'l'Urk adliye meka.nh:ması bu ınlftir· Şef, ''Memleketi ildim, su ve top- olacaktır. 
koıı8'peiyonla iflemektedir ve itle - Böyle bir zirai kalkınmayı her şey- rak verimi bakımından ziraat bölge~ Ziraat Mahsulleri 
miye devam edecektir. Deriyi kavra- den önce, ekseriyeti ~öylü ve çiftçi o- ıerine ayırmak icap eder.,, buyurmuş 
"'""• btltUn ad1l mevzuatımıznı esaa lan halkımızm radikal kalkmması t- lardır. . T op- ı- ahsulle-'-~ .. w. mı"'-"•• 
~ olaca.lttır. çbı vlsi topraklarmuzm, iklimimizin Ras}'onel bir zıral kalkınmayı tes- uı..ı1. m ,ı-.ww-.... Al.AA 

.. .n...e ı.1 • ...a ha!.Jimclakl m~ ve coğraf't vaziyetim.izin bahfettiği bil hll edecek olan bu yol takip edilecek . ve kıymet itibariyle başında 
-~ ...-,. • --- - ı.A ticaret böl · ö ı a....+1 gelen buğdayın fiyatım değerindeıı alanmDll bltlrlrk• nıjlmlmhln • yllk tm-m muvazenemizde en ve her genın ze ~wan ve bu ..... ~ k h ~...a..1 

,_..._ ... "'-• ..__ ._ ... , .. .___ 111 tuvvetli eleman haline getirmek için şartlara en uygun ziraat şekli ve mah """'6~ dü9ürmeme ve em çif"'i'.r.., 
aıu;rııa--&- -,- ......-......- bi hem mtıstehliki düştınerek koruma.1' 
tlkranm t.eylt lgln c1aha mtleeslr ve nihayet endilstrileşme yolunda t- sol nevileri tes t edilerek program. icJin al edbirleri .dame genlr 
~ t.edblrler al.-k Drarmda ıerliyen memleketimizde köylUnün İl- tarım hazırlamak ve bunları tabak • letmekm::.!ıı bir to~ ve 
w-ıına:.ı.u•• &ve etmek w. ttra kudretini ~ için ihmal • kuk ettirmek üzere gereken kanunt hnk1 ' k __:ı ~uhafazassil : 
-.... .- t111emes bir zaruret B&)'IJ'Oraz. teknik tedbirler alınacaktır n verece 3~ ve 0 

nm. • hiaasma. devam etmek kararmdavız. 
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PROGRAMIM AMA HATLARI SOYLE 
alııı:-~=v;~:ı~;: PLA-M RASYONEL lif bDnnma hareketile yakından a

llkak milhim mevzulardan biridir. 
hayvan mahsullen endilstrisinın ıler 
lemesine ait olarak parti programrun 1 
yüklediği vazifeyi clkkatle yerine ge-

~!e ;:~~~ebze lhracatmı iç CALISMA KU. LTU. R ve dış p:yasa bakımından teşkilatlan 
dırmağı, bilhassa taze meyva ihraca- 1 

Umumii endUstrileşme telakkimiz. 
den b&§ka mağden arama ve ifletme 
işine her geyden önce hariciğ tediye 
vasıtalarmı döviz gelirimiızi artırabil
mek için devama ve hususiğ bir ehem 
miyet vermiye mecburuz. 

tmıızı teşvik, bima.ye ve hızlandırma
yı lüzumlu ve faydalı görilyoruz. 

z·r.ı;t sanayü bilhB.88& Uzerinde 
meşgul o1acağmıız mevııu olacaktır. 

Bu arad$ sUtçWüğe, süt sanayii.ne 
busuat önem vermekteyiz. Sırasile 6e 
bir ve kasa.batammzın temiz ve ııcuz 
süt ve mamulltı ihtiyacım temin ~
~k fabrikalar tesisine ve bununla 
ahenkli b'r surette köylerdeki sütleri 
kıymetendlirecek ve satısı kolavla.ştı 
!'M:ak kooperatüler teşkiline çalı,ıla

miz ve tatbikine devam edeceğimiz 
politikayı şöylece hulasa edebiliriz: 

1 - Kartılıklı kolaylık MaSI, Od 
taraflı anlaşma yolu. 

2 - "En ziyade mtiAaadeye maz 
har JDlllet,, klozunu, lthallt rejimi 
ltlborlle 1111cak kayıtlı olarak ~ 
bol etmeıL 

bir an evvel bafanlarak Türkiyenin 
li)Ü olduğu refah ve emniyeti bulma 
ıı Türk çütçinin mahsulflnil dahilde 
kıymetlendirebilmeai Türk mUstehH 
kin mümküp. olanı dahilde bulmaaı 
imki.nmın temin edilmesidir.,, 

Bb "Otartlst,, dejllls, fakat 'l'llr 
ldyede ekonomik pıtlan mevcut 
ve mim ekonomi balnmmdlm 1• 
pdrruw kabD veya aruri her teyl 
yaptmk ve yaptınnak umlndeylz. 

lıılağden Tetkik ve Arama Dairesi
nin çalıtmalarma azamiğ inkişaf ver 
mesini ve bulunacak mağdenlerin raıı 
tabilite hesaplan yapıldıktan sonra 
plinlı şekilde hemen işletmiye konul 
masmı temin etmemiz lizmıdır. Elde 
bulunan mağdenlerin en mühimleri 
için Uç yıllık bir plin yapılmalıdır.,, 

caktır. 

Ormancılık 

S - Moayyp,n vaziyetteki mem· 
leketlerden, lehimize ticaret DUJVa-

seoesl farkı istemek. 
Bu prensipler bugünkü dünya ti

caret şartlan içinde bizi kliring yolu· 
na sevketmişt:r. 

Sana"i Teıvik 

Arkadaşlar; 
Tetkikata ve vesalke dayanarak 

vardığmm kanaat, Törkiyenla ba
gtlntln en ınWılm JDaden sanaylbd 
tesllle lmkin verecek ham macıcıe
lere ve 8111&1 lhtlyaçlanmız için va 
ayni amanda cht ticaretlmb lçla 
mtiblm toprak aiti servetine 1118111 
oldupclur. 

Şef, "orman servetimizin korun 
ması lüzumuna., &ynca işaret 

etm~Jt isterim. Ancak, bunda mühim 
oıan. koruma esularmı, memleketin 
t11r1U ağaç ihtiyaçlarım dev&mlı ola
n.it karşılaması icap eden ormanlan
mu:ı muvueneli ve teknik bir surette 
S,leterek istifade etmek ~ ma -
kul bir BUrette telil etmek mecburi
yeti vardır.,, buyurmaktadır. 

Halen ithalat ve ihracatnmzm yu. 
varlak n.kam yüzde doksanını kHrin~ 
il memleketıerle yapıyonız. 

Bununla beraber kli.r:inğ sistemini 
behemehal aynen muhafaza için h:~ 
bir arzumuz yoktur. Şekil ve isim en 
az bağlı olduğumuz şeylerdir. 
Eğer bugünkü dilnya konjonktöril 

değişir veya herhangi memleket bize 
ana maksadımızı temin edecek bir şe 
k;l teklif ederse veya milli ticareti -
miz için temin ettiğimiz menfaatler 
imkAn verirse diğer bir şekle de git
mekte tereddüt etmeyiz. 

Fert tarafından yapıla.bilecek ı,. 
lerin fertlerce yapılmasmı hi

maye ve teşvik edeceğiz bu maksatla 
aanayii teşvik Biyaaetimizde devam 
edeceğiz. 

Fakat, ferdi meaa! veya sermaye
nin bugtln için yetmediği veya gideme 
diği iıµerde, milli konınmanm gerek· 
tirdiği hususlarda milli emniyeti ve 
umumi menfaati temin etmek, ferdi 
nıesai ve aermayenin çe§itlenip büyü 
me9iıııi kolaylqtırmak için devlet it 

Şefin emrettiği Uç senelik plln der
hal yapılacak ve yine bu kürsUden 
emrettikleri kömür istihsalatmmm 
üç senelik plln devresinde en az bir 
misli artınıması ve Divrikide bulun
mut olan yUlmek tenörlü demir ma • 
denin.in Karabük plim haricinde ka.. 
lacak miktarmm ihracı işine bqlana
caktır. 

Bu direktifi takdir edecek ve orman 
lfleıtme ve idarelerine ucuzluğu, ko • 
1-ylığı vUcude getirecek esaslar ara· 
pcağız. 

B. CelQl Bayar BOfuekôletıe uai/e bafında 
bqma geçecektir. 

Arama ve lıletme 

Şu surette Şef"n işaret eWği inti· 
bak elastikiyetini daima muhafaza e
deceğimiz tebarilz eder. 

piy .sa, kalite ve miktar bakımların- ve mevcutlarmdan icap edenlerin tan 
dan inkişafmı her şeyden önce di1tfuı zim ve .ıaıu için tedbirler almacak
meyi vazife edinmiş adam demektir. tır. 

Bu bakmıdan kemalıist rejimin ka T Urkiyeyi saha saha ve bir plb 
rekteri yapıcı ve yaptmcı olması ve dahiJinde aramak vazifemle 
bul memleketlerde oldup gibi. ".Dev maden tetkik ve. arama enıttt.UsUDtl Maden istihsali programımıza göre 

eeneden seneye artacak olan ıiitun ve 
traven ihtiyaçlarım daha emniyetle 
karplıyabilmek içhı elverifli bölgelP.r 
de yeniden okaliptüs ormanları yetiş 
tıh'miye ve diğer bam ıtızumlu yerler 
de de ağaçlıklar vücuda getirmlye ça 
hfacağız. 

Hulba politikamız zaman ve ihti
yaca mUtemadiyen uyan güdümlü e
konomi politikasıdır. 

Milli tilccar demek, büyük kalkın- Ciddi ve 19ba.tlı bir standanlisu -
ma sav8.fIDda, rol a1ıme adam demek yon pol1tikalll ciddi ve rasyonal çal19 
tir. manm bir zarureti olarak üzerinde e

eut çef!W ımıflar menfaati. araamda 
ki mücadeleleri uzl&JJtırmak değil, u- v ebulacağı madenlerden rantabilite 
mumi ve ferdi çalışmaya ve menfaa hesaplan müsait olanları işletmek va 

Milll tüccar demek, bu milletin te- hemmiyetle durduğumuz ve duracağı 
miz, dilrtlst ahllkımn sözlerine ve mız bir mevzudur. 

te lııiemet gayesini gütmesidir. zifesile Etibankı teşkil buyurnıuttu-
nuz. 

Bıı yoldR dikkatle yUriinecektir. imzalarına sadakatinhı temiz çaJıe- 0lıı1Urakabe nizamnamesi,, ne bağla 
masmın modeli ve mtımeuili demek- mak namı altında bugün yapmakta 
tir. olduğumuz hareketlerin, anca.k bu• 

Temeli: Türk milletinin umumi Bunl&nn mesailerinin Şefin trpt 

Parti programmm devletçilik prensi 
bi için başlıca tatb.k meVD!u olarak 
işaret ettiği orman işletmelerinde ana 
olacak bir mali müessese kurnıağı da 
önde işlerden eayıyoruz. 

iç Ticarette 
menfaati, Türkiye ekonomik kabl- ve işareti istikametinde llerJeyi§ tar
llyeU ve bnJrlnlan abmldl bir mil- zmı muhtasaran arzetmeme mUsaa

Ş efin emri, çalışmalanmızm: Hiçbir kimse, bir tüccar kadar mem tfkamette atıı.nu, birer adım olduiu-
U ekonomi mamume ve clhMlen • de edeceğinizi ümit ederim. 

- Teşkilatlanma, leketi için iyi veya fena propaganda, nu ve hakiki standardimsyonun ne 
mumm Tllrk vatanmda doiaP lel' Memleketimlıııde mevcut maden 

- Muayyen tipler üzerine işleme, iyi veya fena bir fikir vasıtası olmak gibi bqarıla.ra dıa ihtiyaç gösterdiği plbneel mDU idealdir. servetleri hakkuıda her gün bir gün 

ni bi.1-"•or değili" ·z. 
- Rasyonelleşme ve rasyonellee- lmkln ve mevkünde değildir. ~,, 

Şefin bise verdiği emir ve ideoloji evvele nazaran daha etraflı malflma. 
budur. ta malik bulunuyoruz. 

Ziraat, hayvanCılik ve orman f aa
liyetlerinae b:qp ve ileri ö .. Üll bü 
Yft~Mlfltiıtmtlllf fu~ad 

..sash tedbirler almıya sevkedecek 

tirme cepheleri üzerinde bilhassa tek Şefin Ttlrk tüccara hitabının thtin Blmlan da bil' ... wvel temine e-
sif:dir. ettiği bu yüksek ideolojiniiı muhaf~ hemmiyet~ çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi ilk beş yıllık sanayi Bu suretle, geçmiş olan .kısa mild· 

· --.me pl&nnmz ıeu t.e ~ det arfmda GWamanda buldutu • ·1('~ ~. piyan- • ve hikfşa.fma bllhama eııennm• BugUn yaptığımız şeyler, bugthıkU 
lara karışılmaz. Bununla beraber, hiç verilecektir. vaziyetin ticaret bakınmdan ı.arıırl 
bir piyasa da başı boş değildir.,, ana 0 Piyasalara kesin ihtiyaç olmadık- ve bugUnkü şartlarn tafıakkuk bakı-

Verlmli, teknik, modem çalı,malari direktifi verilniİltir. ça myda.hale etmemek ve ba'ı bot ta mmdan mt1mkun gösterdiği iflerdir. 
e çllftçilerimize en iyi nümune ve reh Şef, "Tllccar milletin emeği ve U- bırakmamak.,, Müstahsil arasmda bu tarzda çalıf 
ber o!aca.ğmda ,uphe etmed"ğimiz retimi }tıymetlendirilmek için eline Bu direktif"m, istihsale kadar uza- malarm iıca.p ettireceği fazla itinalar, 
gölge çiftliklerinde çiftçi çocuklarını ve 7.eklsma emniyet edilen ve bu em nan cephe U7.erine ehemmiyetle tat- tüccar arasında alışılmış yolun değiş 
yetiştirmek Uzere pratik çiftçilik okul niyete liyakat göstermesi gereken a- bik ve takibi !Azım vazifeler de ver- tirilmesindeki r.orluklardan bahseden 

tir. 

Genif mi.nulle en rasyonel çıalıfma mus enternM~ &lçüde laymetl'
eıB&Smı da ihtiva eden bu ilk plln, ha iz krom madeni ile Kuvarshane ba
zırlıklan bitmiş ve onlarm da in.tala kır madenini ve ehemmiyeti herke&ge 
nna geçilmesi, gün meselesi haline maliim olan Eteğll kömUrleri işletme 
geıım. bir iki fabrika istisna edilirse sini, senelerdenberi muattal duran Er 
tama.men ve şimdiden realize edilmit ganideld zengin bakır madenlerimizm 
tir denebilir. tesisatım ikmal için ciddi faaliyete 

lan açmak kıt kunlarlle köylerde kız damdır . ., demişlerdir. mekte olduğu meydandadır. Ier olmuştur ve biz bu istikamette i- y la 1 le d 
ve erkek çiftçi çocuklannı hazırla - Bu, yalnız Kemalist rejimin fikir- MUstahsilin rasyonel ç.a.hşması 11.- terledikçe ihtimal daha bahsedecek· apt n f r en 
nıU ve muhtef.f istasyon, fiıhnlık lerde ve dil.şUnce tarzında başardığı zımdır. Bildiğimi: gibi m118tahsilln ler de olacaktır. ---------
ve okul gibi mUe1!18e8elerimizde m~ı - d ğil TU k - 1 1 d w BunJıa. ra karşı a:-.diden söyllv..rıP.- B un1arm mWI ekonomi bakımın 
ayyen işlere mahsus ihtisas kurslan muazzam !nktllbm e , r "ucca rasyone ça ışması emek, istihsale- Y''" ,,~ dan temsil ettiği kudret hak-

ra, ancak bu memleketin en yUksek dilebilen şeyi istihsal etmesi demek ğimız teY: standardizasyon ilinin mil km"'... ~:- fikir 
tertip etmek ziraat orta okullarında Şef ıt mahiyeti ve milli ;..1erde hü-blr te- :u:a. u.ıı vermek M.;in reorgani 
ameliyat ve tatbikatı esas tutarak idealinin sinonimi olan tarafm • değildir. Piyasanın istediği şeyi iste- reddüt ve mUşkill~~vzuubalıis o- ze ettiğimiz Bakırköy bez, ve inşaatı 
bu okull.ıardan çıkacak gençlerin çift dan verilmiş en şerefli. en bilyllk ve diği miktar ve şekillerde vUcude ge- lamıyacağıdır. plin dahilinde ilerlemekte olan Kara 
~ere hakiki yol ~tericllik yapabil- o n:sbetlerde mesuliyetli milli vazife- tirmek ve değişmiyen vasıflar ile bük demir ve çelik fabrikaları da da-

6".. · if d "d' vakt· d · asad h bul d Bir malın.. üzerinde, Türkiye me0 •e 
melerini temin eylemek, -''ksek zira- nın a esı ır. ın e pıy a am un ur • "'"1' hil edilmek suretile gayn· safi ime.-,,... t Alemimi .. nk kt lııin gorWmesini hariç nazarında o 
at okullarında ciddi ve di.siplinli bir Bunu, bUtUn ticare z. '9'4 ma ır. lat kıymetlerinin 150,000,000. safi is · bir huzur · · ınalm kalitesinin teminatı hüıne ge-
akademik tahsil •artlarını tamamla ranlarla ve çok denn ıçuı. Teck:ut.+lanma tthsal kıymetlerinin 129,000,000, kul " s 111U drınek milli bir davadır. Bu bakım • 
mak ve aynca ilmt ·-.,tırmalarla ve de ka~ılamıştır. k la.ndıklan ham madde kıymetlerinin - -t dan anunt mUeyyideleri ve kontrol 
e888lı tatbikat işlerile uğraşacak mü- Kemall8t rejim. ıntUldyet, ferdi Herhangi malı düny~da rs.J?paiz telfkilltımızı kuvvetlendireceğiz. 21,000,000, tahsis olunmut sermaye 
tebauıılar yeti§timıek için yüksek mesai ve c;abfma JDyJDettnl, ekoıııo- sanmak hatadir. Sureti umwnıyede yekfmunun 60,000,000 Türk liraısı 
lıtısu merkezleri tesis etmek, rra- m"k polltbsmm e888I olarak al- ~prak mahsullerimizin ve B&nayi ip- Endüstrileıme olduğunu ifade edebiliriz. 
tik bilgileri yayacak neşriyat ve fi- maktadır. Kemalist rejim, ekoıno- tidai maddeler!mizin maliyetlerini ra i inci beş senelik program harici 
Jlmlerden istifadeye ve sergi ve teş- ınlyl bir teım"k diye kabul etmek- kip memleketler fiyatına behemehal simdi endUstriletme kısmına ge olarak Kara.bük demir - çelik fabri· 
\'iklere ehemmiyet vermek bu tedbir te<llr. Fakat Kemaltet rejim, mOU serbestçe rekabete imkan verecek ae- liyorum. kalan grupuna, fehirlerimizin mu -
lerden olacaktır. menfaat.e uymıyan. de"8111h bir viyede tutmak bu direktiften ayni za Şef diyor ki: ayyen devre zarfmda içme suyu tMi 
CtUQNOM ,. t...tT7 .. .... .,. "EndUstrü""'""ek en bilyUk milli tına alik 1malan hakkm..ı- ı..: k ~ O PO.ı..ıu.JAAaUZ: f)ahst menfMt kabul etmemektedir manda çıkan manadır. "'lf&&A sa m o U&U a 

E
konomi Bakanlığı Partıi proğra ve etmiyecektlr. Bu müllhazalarladrr ki BUreti UlllU davalarmuz arasında yer almakta • nunu nazara alarak bir çelik boru !ab 
mmın bu veWeti ali.kadar e- Bu içtimai ve m·nt benlik duygusu miyede rasyonel çalışmaya Şefin i· dır. Çalışması ve yaşaması :..~ın eko - rikası da Uf.ve edilmiftir. 

•'""°t tt· -· kUıı.tl ki nomik elıemanlan memleketimizde Ybı ilk ı...... lik ~- hari 
elen bütün dlrektifleri üzerinde faali daima şahsi varlık duygusunu yen - _..... e gı teş • anma ve tel • e ...,., sene Pw6

4 

Dü& ıettedlı'. miş olan büyük 'J'Urk milletinin ruhun li.tlandırma, tip tl7.erine çalJtma me- mevcut olan büyUk, kU~ük \ıer ç~it ci olarak swı'I gübre imali, dolayısile 
B faar tın l kı mil saisine hususi ehemmiyet ver--A""',. sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En memleketin zıral kalkmmasile ali.kalı 

u ıye esas arını Ş'll guruplar dan ve engin tarihinden fış ran - ~- başta vatan müdafaası olmak üzere, da tophvabl "riz: li karakteridir. Teşkilatlandırma ve teşkilAt· h 11 bir hamızı azot fabrikası doğu ve or 
lanma kelimeleri ile kaste • ma 8 lerimizi kıymetlendirmek ve ta Ana.dolu çimento ihtiyaçlarım kar 

• iç oe Jlf konjonktüre ay- Bu ruhun ve bu tarihin sembomllil olhan dilen hareketin rasyonelleş • en kısa yoldan en ileri ve en refahlı 9ılamak üzere 60,000,000 ton istihsal 

•
n bir t"cmet politikcuı. Şef. bb·.e bunu kelime ve cU e a- Türkiye idealine ulaşabilmek için bu kudretinde bir çimento fabrikul, do te h k me ve rasyonelleştirme, gayeli ve 
• Plônlı ent/Uatrilef111e. linde veriyor Bu memleket er es, münferiden ticari hedefli bilumum bir zarurettir.,, ğuda 10.000 iğlik bir iplik fabrika81 

çalışmalannm her şeyden önce "dal- k Ar1r .. 11 .. ft1A - ,• kurulması hakkındaki mesatnıis hay 
• RaJikal bir matlen poli- ma daha kuvvetli. dalına daha refah- urum şekilleri olduğunu tasrih et· BU~· 11 ~rl-;,..;r. 

tikan. h Türkiye,. idealine ne derecelerde memfır.e lUzum yoktur. z'ncı· yUaskırdsana nasılayi ~~!~.:: voenosetkia-· çULUlW Yine bu maksatla ve ayni karakter ~-..&6&0» Şef'ın emrettiği ikinci end08trilet· 
• Toplu bir Jeniz progra- hizmet etmekte olduğunu dUşün~ye de ohnak Uzere hU"metin yakın kon rı"hlerde Avrupanm her hangi köşe me pllnı için ha.mm bUtçe tmkmlan 

mı. ve h9.mlelerini ona göre ayar etmiye tro'u altında B&tıf kooperatifleri Dir· sinden daha ileri olmak şartile mev nı temin ettikten ve tali tetkilderiııi 
• R l r mecburdur. tikleri te,kiline ehemmiyet verece - cut ve bugün eserlerine ait numuııe de ta.ımLmladrktan sonra huzurunuza 
h aayone. ça.ı,ma h:ıua... Bir tuccann yalnız şahsi men • ğiz. ler müze'Lerimizde mahfuz Türk t.cz- geleceğiz. 

nı uvvetlenJırme. faatlarinl dfüfli:ımesi denıek, isti- 1937 pllnı bunlardan Ifdırda, Kan glh ADayiinin makine kurulmadığı Küçük aanayie el sanayiine, turis-
DL~ LİCARET POLiTiKAMIZ: fade ettiği membaı kurutması de- ta.İzmirde, Trakyadıa tesis edilecek kapittllbyonlv yüzünden müdafaa tik aanayie, büyük endüstri hamlemi 

Dış t:caret için parti programım:
znı 12 inci maddesile verilmiş direk· 
tifler malümunuzdur. Bu direktifleı 
Şefin lisanında daha aydınlanarak : 

Ticaret muvazenemiz n aktü ka 
rakterini muhafaza etmesi. 

Ticaret politikamızın , milli ve bey 
llelmllel konjonktüre daima U)"'cak 

halde tutularak dinamik kalması. 
Şeklinde ifade edilmit bulunmakta

dır. 

m<'Jktir. Bu, ancak kendisini bir k• ilk dördünü ihtiva ediyordu. da ed'>1emed:iii ii;bı btıyUk enctllatri ııe muvazi bir ehemmiyet vereceğiz. 
tonlde farzeden adam tarafmd&rı Bunlann teşkil ve faaliyete getiril mamulatı seli karpmıda nuıl Bilinip Bu, zaten btıytlk B&Dayt karakterimi-
<lllıı.ll11Ulebftir. Türkiye böyle olma dikleri mal\imunwıdur. gittiğini blliraiııiz. zin kendillf nden de doğurup inkifa-
dığı için bu tarzda çabşmak •~• F chk Mutlaka iattldllini ~ BMY&1 \le fa götUreceli bir netice olacaktır. 
yenıer111 hareketteme mını oıa - ın ve Diğerleri myaaal bunyestne &it lnkillplarmı it Bu bapta bir kanun ıt.yihası tak _ 
cak t.edblrl"rl almakta gecikmlye- --:::---------- - mal ve bu balmnlardan bugttn dtın)'B dim edilmek Ov-redir. 

Önümüzdeki yıl fmdıktan bafJıY&- da pek az memlekete nasip olan tetik 
rak diğer belUbqlı mahaul1erimiu ait rar ve emniyet durumunu tesis et • Maclencilk 

MllU Tüccar 

M illi ttlccar demek, membaı o
lan milli iat1hAl1 daima f e • 

yizli tutmıya ve ayni zamanda onun 

teşkillt mesa.islle geçecektir. mı., olan Türkıiye, Lozanda yırttığı ------
Bu meyanda, birlik tetkilt fikrine kapitilllsyonlarm Ttlrk topraldanna §imdi Şefin ipret ettilf maden 

tamamen mllvui bir inkipf göeter- dalmlf son met'um biat de köldlnden politikamıza geliyorum: 
melli lbmı plan tanm kredi koope - söküp atmak istlyor. · diyor ki: 
ratlflerinin de tevwtl Ye taaddtldll, Milli dava; ba kati tut1yenbı de '-rttrklyede devlet~ mtı. 

geçtik. 
Elde edilmiş neticeler, arama t.eı. 

kik ve işletme işlerimize yepyeni '*' 
hız vermemizi teşvik edecek mahi 
tedir. Bu bizi da verdik ve verecefi&. 

Şef, " Elde bulunan madenlerin ea 
mtllıimleri için üç yıllık bir plln,, i
eareti verdiler. 

Şilphe yok ki, kömür Türkiyenbl 
çeşitli bakımlardan bu maksatla gös 
önüne alacağı madenlerin başm4a
dır. 

Eı:eğli kömür havzamızın taş k6 • 
mtlril istihsalltı, Türkiye CUmh~ 
yetinin teesstlıril tarihinden itib~ 
418 bin ton yıkanmll kömürden bq. 
hyarak 1936 senesinde 1 milyon 581 
bin tona balit olduğunu bilirsiniz. 

Kömür istihsali 

B
u devamlı artma, bizi memnua 
edecek bir netice olmakla .,. 

raber memleketin günden güne arr,--.ı 
aanayit, nakliyat ve ev mahrukat! ibr.: 
tiyaçlarmI önlemek ve yine dış piJll 
..ıardan gittikçe artan talepleri kare. 
plamak mabadile kömür ııtihaall 
mlzl daha geni§ bir mikyasta anuı.. 
mak Itlzumu aşiklrdır. 

Esasen kömür madenlerimizin cSer.: 
vam1ı istihsal imkanlarını ko,"ınta.111'; 

için kömür havzamıza rasyonel 
Bal usullerinin sokulması da bug{hıkli 
dtlnya tekniğinin kati pplarmdaa 
dır. 

Bunun için iptidai bir halde blıımi 
olan maden teçhizatımızı yenil 
ve maden itçilerimize daha m 
mel çalıpıa ve y&şama şeraiti 
etmek onlara madencillği se··,,.:ıı~._. .. 

llzmı ~Jrtedir. 
~ göre btlyUk k 

lınillerlmizln istihsalltı 1996 sen~ 
ne nazaran: 

ım 1e11eslncle ytbde 55 t• eene111Dde ytbc1e '75 
1940 eeneı1fncle ytlzde 110 arfmll 
laealdır. 

19'1 ~ ba ar!'WJ alıl 
Jlmde HO YI balamlltır. 

(Utf• •Jf&JI ... ~ 
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Programa Göre: ldar de Sal8hiyet 
e Mesuliyet 

Bunmı rakam halinde ifadesi 
2, 700,000 ton yıknnrnı5 kömürdür. 
Biz küçük amillere de vazife vere

ce z. Mnaınafih küçük ii.millerln is
tihsallcri bu müddet için.de aynen ba 
kı kaldığı takdiı de bile umumi istih
salatımız 3 milyon ton yıkanmış kö
müre çıkmış bulunacaktır. 

Elele Yürüyecek 

Bugünkil iç ve dış piyasaların va
ziyeti aynen baki kalmak şartile is
tihsaliı.tımızla mütenasip olarak arta 
cak olan ihracatımızın memleketimi
ze temin edeceği fazla döviz miktarı 
ise 1938 scnesınde 2,500,000 liradan 
başhyarak l~'l sen s".nde 5,500,000 
lir ya yi.ık elınış olacaktır. 

I ih ali artıracak elemanlar ara
ıında i çi is .anı i ıne büyük ehemmi 
y t vermek istiyoruz.. 

Havz nın komür tahmilfıtını kolay 
1 ştırm k 'e b lhassa kış mevsimin -
deki müşkül. tın foıüne geçmek için 
Zonguld ğa varmrş olan kömür hnt
tnnızı 4 kı1ometrelik bır kısımla mü
hiin bir istih ... al merl·ezi olan Kozlu
ya kadar t<!m.dıt etmeyi çok muvafık 
g ·rmckte;iz. 

Komur mevzuu mUnnsebetile mem
leket"mi ·n muhtelif mahallerindeki 
1 ğnit zuh r nın letilmesinc bir 
mukadı.l"me t kil etmek iızere Kütah 
) a vila) tin1 ki b!'IZ! r - itleri ele al
mak t!t avvurunda oldugumuzu nrzc 
d rm. 

müz ılti, Uç 

ır. 

nuz ve isletmiye koydu
h ne b h,r mndcni dr 
O l 2GOO to'ti safi ba-

r. 
k 1: \ l Arama Enstitiisü 

radde .. ın-

zin muhtelif mahallerinde tesadüf e
dilen ehemmiyetli simli kurşun zuhu
ratı üzerinde tetkikat yapmaktadır. 

Bu müddet zarfında yapılan yer 
hafriyatı ve ihzarat Bulgardağ ve Ke 
ban madenlerimizin i§letmiyc müsait 
olduğunu isbat etmiş bulunuyor. 

Bu iki madeni ele alıp istihsalfıta 
geçmek arzusundayız. 

Keban madeninde iyi evsafta ve iş 
!etmeyi muhik kılacak miktarda siin
li kurşun, Bulgardağ madeninde ise 
altın ve simli kurşun cevheri mevcut
tur. 

Yaprlan projelere göre bu maden
lerde lüzumu olan ta ·fiye te is tı vU 
cude getirilmek suretile senede bir 
milyon Türk lirası kıymetinde kur -
şun, altın ve gümUş istihsalı kabil o· 
lacaktır. 

Yukarda balı~olun:ıın li tün ma
doolerin tam ramlım nla. cah-;rnıl a .. 
başlndıldan zaman ~öviz memba.-
muza 14 mil~ oo Türlt lirası iliive 
edilmis olacak ve memlekette iş 

hacmi de bu nisbet fe,·kinde art~ 
mı~ bulunaca.lrtır. 
Jsletmeye konulması takarrür e

den yuk rki madenlerin tesisine <'.l'eç 
mekle beraber bununla muvazi bh 
surette ylirüyecek ve müstakbel pro
gramlar ·cin veni yeni işletme mev 
zul'ln temin edecek olan arama ·sı 

rini ~· tem dahilinde devam ettirmek 
istiyoruz. 

A rnma hafriyatınn v ihzar a
meliyatına tfı.b. tutulmnsı mu 

vafık görillc-n daha muhtelif maden 
yataklarımız mevcuttur. 
Kurşun zuhuratından denek, pr j

man. Gümü hane gibi, bakır zuhiira
tınd n Espiye, llıç gibi: 

Antimuvan zuhitratınd n, Turhal 
ve Göynük gibi: krom zuhuratından 
DaJnman ve Elazız vi1:1ycti g bi. 

.Bunları ve memlEtl<etin henüz mec 
hul bulunan diğer ) enltı servetierinı 
jeolojik bakımdan birer birer tetkık 
vazifes:ni ile senelık maden programı 
meyanında Maden Tetkik ve Aramn 
Enstitü Une veı:dik. Çal sacaklardır, 
mesut sÜ"nrizler tem nni ederiz. 

Petrol 

Petrol arama mevzuuna gelin
ce: 

Memleketimizde şimdıye kadar ya 
pılan aramah:.r her ne kad r hemen 
ısletmiye g~meyi muhik kılacak bir 
netıce vcrmemı se de pctı olctilük ba
kıın•ndnn kuv-.C'tli add dilebilecek e
marelere tcsadiif edilmiştir. 

SondaJ ynpılan sahalardan mnada 
Mardin vilayctu.de, Adanada. Trak
y:ıdn '-'C Van civnnn<la on k dar dı· 
ger bazı mUsaıt strüktürlerin mevcu
dıyeti tesbit edilmis bulunmaktadır. 

Bu sahal rd:t es slı sondaj ameli
yeleri yapılmadık a miıhım petrol ha 
zıncler; bulunup bulunm, dı ~ hakkın

da dogı·u bir fikir sah.bi olabilmekli
ğimıze maddi imkan yoktur. 

Bına('naleyh, tcsa.chif ihtiinallcr· ni 
artırmak ve taharri müddet"n kısalt

mak icin sondaJlan çoğaltm .... k ve Ma 
den Tetkik Amma' Enstitüsünün teç
hizatın ve elcmanlannı ona göre tak 
viye etmek lazım gelmektedir. 

D ... nEz ·Ticareti 

Ş ımdi arkudaşlar, Şf>fin de:nz 
t caretile alakalı olan em1rıc

rine riC yorum: 
ş •f dıyor kı: 
"En gı.izcl co-rafiğ vn1jy tte ve Uç 

tarafı dcnızle çevrili olan Türk"ye en. 
JU.,trı.,i, ticar ti ve sporu ile en ilerı 
den zci millet yetiştirmek kabıliyetln 
dedir. Bu kabil yetten i~ tif ı:leyı. bU
mcl iyiz. D nızcili<7i Türkün üyük mil 
!iğ illküsti olarak dil ünmeli ve onu 
az zamanda başarınalıyıt.,, 

Türk milleti, Atatürkün bu işare
tim O'nun her i3areti gibi, kendi öz 
arzusu kendi ruhunu da kavuran bir 
uz dılek b scvınGle kn.r ılanu tu·. 
Onun h r irad si gıbi bu iste<inin de 
btltün bir milletçe his ve muhabb t 
b"rlı- ile benımsenec ;;ınd n süphe 
yoktur. Toprakll'rmın ucu deniz olan 
bir millf.'tin hududu, ·halkının kudret 
v kabiliyetinin hududu demektir. 

Tilrk milleti Şefın ira.desı lstkame
tinde böyle bir seviyeye varmayı bun 

dan sonra milli bir vazife olarak ta
hakkuk ettirmiye koyulacaktır. 

Hüklı.metin bu işlerde takip edeceği 
hareket muhtelif usul ve şekillerle i
dare edilen mevcut deniz müessese
lerimizi bir elde toplamak ve bir plan 
dahilinde çalışmıya sevk.etmek su -
retile başhyacaktır. 

Yüksek tetkikinize arzı derdest bu
lunan ''Denizbank,, kanunu proj~si 
bu neticeyi temın etmek maksadile 
hazırlanmış bulunuyor. 

Memleketimizin zırai ve sınai haya 
tındaki inkişaf ve memleket iç piyasa 
!arının demir ve kara yollarile tedri
cen deniz yollanna bagıanmasmdald 
ilerleyiş hem memleket sahilleri ara
sında, hem de memleketten dışarıya 
ve dışardan memlekete olan rnUnaka 
le ihtiyacımızı günden güne artırmak 
tn.dır. 

Milli Tersaneler 

Bu mesut inkişaf bizi milli kad 
ro ve esaslı bir plan dahilinde· 

KüçUk kabotaj \'esaltl ihtlyııeı. 
BUyük kabotaj \'esalti ihtiyacı. 
\'e bunlan temin edecek milli t& 

sisat ve teçhi1.at mevrulan üzeri;n
de ehemmiyetle düşünmlye ve ça.. 
hşnuya sevketmektedir. 

Ecnebi kumpanyaların, aralannrla 
birleşerek vakit vakit yüksek navlun 
empoze etmek istemelerinden ihracat 
piyasamız ınüteessit dir. Milli iktısa.t 
menfaatimiz de bu yönden tedbir al· 
mo.mw icap ettirmektedir. Bu itibar 
la milli şilepciliğimizi yüksek teknik· 
le teşkilatlandırmıya çalışacağız. ~.,a
kat bir inhisar tesisi düşUnmediğimi· 
zi derhal ilave edebilirim. 

Alman tersanelerine sipariş ettiği
miz 14 yeni yolcu vapuru kabotaj ih
tiyacrmızı tatmine kfı.fi gelmiyecektir 
Bu noktadan da mevcut tono.jımIZJ 

yeniden artırmak lüzumunu bir zaru. 
ret halinde duyuyoruz. 

Ihtiyacımız olan gemileri dahildE:> 
yapmak prenşipine çok kıymet verı 
yoruz. 

Memleketimizde bir an evvel bir de 
mir sanayiı tesis etmek iif.ın sarfedil 
miş gayretin istihdaf ettiği mühim 
hedeflerden brisi de zaten bu idi. 

İşi Od etapta pl3.nla§tırmak kara
rındayız: 

üç senelik birinci plan devresinde 
tstanbulda esld tersane mevkiinde ye 
ni bir tersane kuracağız bu tersane 
bidayette ikisi 5000 tonilatoya kadar, 
diğer ikisi 1000 tonilatoya kadar ol
mak üzere dört gemiyi ayni zamanda 
inşa edebilecek kudrette olacak ve 
yük gemisi yapıldığı takdirde istih
sal edilecek netice tonaj bakımından 
daha üstün olacaktır. 

Tam randımanla çahşmağa başla
dıih vakit glinde 1,500 amele çalıştı
ra~·ak ve milli emek karşılığı olarak 
senede 18.akal 1,000,000 rn kazanç 
bırakacak olan yeni tersanemiz ikinci 
plan devresinde maldne aksamını da 
imal edecek hale getirilecektir. 

Diğer taraftan mevcut tamirat fab 
rikaniızla havuzlarrmıu tevsi için Is
tinye dok şirketini satın alarak bu 
fabril:'..aya ilaveye kurar vermiş ve pa 
zarhğmı bitirmiş bulunuyoruz. 

Diğer Tesisat 

M Uhim lima.nlarımı~da işletme 
servislerıru tanz:m ve tah -

mil ve tahliye vasıtalarını her biri -
nin hususiyetlerine uygun şekillerde 
modernleştirerek masraflannı ve do
layısile tayfalarını tenzil için çalı§ma 
lara devam edeceğiı. 

Istanbulda modern tesisata malik 
transit satış!ar da yapacak bir kö -
mtir deposu tesis olunacaktır. Diğer 
limanlarımızda ihtiyaç derecesinde 
'skcleler yapmak, mevoutları ıslah et 
mek ve biitiln bunlarla beraber mem 
1 kette deniz sevgisini yaşatacak o!an 
deniz sporlarını teşkilatlandırmak ve 
himaye etm,..k kararındayız. 

Memleketimizde balık ve sünger 
gibi C n"z ma lS\ ll~r ni değerlendir -
mek hedefi ile hazırlanmış olan bir 
knnun layihasını yakında yüksek mec 
lisinize sunacağımızı kaydederim. 

Bu proje, ayni zamanda ı, kanunu 
muzun hududu harıcinde kalan balık 
çı tayfalarına ait hUkUmlcri de ihtiva 
edecektir. 

Hayat Pahahhğı 

N ihayet Şefin, rasyonel çnlış!lla 
imkan ve havasını kuvvetlen

dirmek hedefli irşatlarına geliyorum: 
Tiirldyede hayat ucuzluğu, memle

ketin sarsılmış bulundugu kalkınma 
ve endüstrileşme savaşı bakımından 
da tesis ve muhafazasına birinci de
recede ehemmiyet vermemiz lüzım 
gelen bir mevzudur. Bunun için üç 
sene evvel Türkiyenin iktisadi 00. • 
kımdan tetkik ettirilmesi ,maksadile 
Amerikadan getirttiğ"miz heyet gibı 
ilmi bir heyeti tavzif ve hayat paha
lılığı ve elemanlarını birer birer tes
pit ettirerek radikal bir mücadele 
plaru yapacağız. 

Şef "KUçük esnafa ve küçük sanayi 
erbabına muhtaç oldukları kred:Icri 
kolayca ve ucuzca verecek bir teşek 
kül vücuda getirmek ve kredinin 1ıor 
mal şartlar altında ucuz.laWması,, di 
rektifini vermişlerdir. 

Kabul buyurmuş olduğunuz Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları kanunu 
malfımunuzdur. Memleketimizde di
ğer sahalarda çalışan kredi müesse
selerinin çoğalmakta bulunmasına 
rağmen bu ceşit kliçtik kredi ihtiya
çmı tatmin yolu çok dardır. 

B"rkaç kredi müessesesi istisna edi 
lirse bunlar için hemen hemen, gizli 
tefeciden b~ka müracaat edilecek 
kapı yoktur. 

Halk Bankac::: ve Halk Sandıkları 
bu bosluğu dolduracaktr. Bu banka 
ve sandı dnrmm esas mukaveleleri kil 
çük kredinin husus yetleri gözöntin -
de tutularak hazırlanmıştır. 

KUçük kredi meselesini hal işinde 
devletin iktisadi olduğıu kadar içti -
mai olan bir milkC'llef:iyeti de vardır. 

Ş efin emrini yerine getireceğiz. 
''Norm81 ş'al'tla:r altında kre 

dinin. llCuel&tllmae~, u
susundaki direktiflerine gelince: 

Kredi tahakkuk ettirmek istediği
miz ekonomik milli kalltınma faal" ye
tinin muharrik kuvveti olduğuna gö
re, büyilk kıymeti ~ardır. Bunun i
çin yüksek mecllıf.aıize bir kanun ~a
yiha.aı takdim edeCC'ğİZ. . 
Diğer taraftan alakadarların kredı 

alabilmeyi kolaylaştırmak için bir 
plan do..hilinde umumi mnğazalar te-
sis ve rant üzerine muamele yapılma 
sını temine çalışacağız. 

Şef, bu kürsüden vaki irşatları ,ra 
sında bazt mevzuatımızda yap~lması 
faydalı tadil veya ilavelere de ışaret 
buyurmuşlardır Türkiye yal~ ~m~
mi buhranı göğüslemek kudr?tinı gos 
termiş memleket değ:ı, ayıu .. zam_a~ 
da"bu buhran ortasında bilyuk mıllı 
kalkınma savaşı davasını başarı ile 
ilerletmiye muvaffak olmuş memle • 

kettir. . . d 
Kanunlarımızın, memleketımız e 

her gün ilerliycn ve çeşitleşen ihtı}yaç 
faalivetler icaplarını karşılıyacak ve .J • • 

şekillere getirilmesi ve yenı yem mev 
zuat lüzumu aşikardır. 

Şef, bilhassa gUmri.ık kanunumuza 
işaret buyurmuşlardır. 

B ünkü ekonomik bünyemiz ve 
ug · 1 b 

li:tikanuzla mütenasıp o mıyan u 
po if tvel" kanunun ve metbu~~-tar ece ının 
bugüniın ileri te~nıgıne uygun şekl~ 
get'rilmesi için c ddi hazırlık mesaı-

• P- başlanacaktır. Bundan başka si 
sın~ . 

rta işler'..nde, bir taraftan sıgortalı 
go · rt k di-
l rm cmniyetiru a ıraca ger ta-a w • 

ftan sigortacı1ıgın umumı menfa-
ra · t"f d tlerinden memleketi ıs ı a e ettire-
~ek hilkilmlcri havi bir layiha hazır
lamaktayız. 

Yukarıda izah etmiş olduğum ana 
rcns'plere ve tatbikatına ait bir tn
~ım kanun Jii.yihnlarımız vardır ki, 
peyderpey yüksek tnkdirinize arzedi
lcceklerd "r. 

Bunları: hemen burada tadada ihti 
yaç görmüyorum. 

Nafea işleri 

A rkndaşlar: Nafıa sahasında şef·. 
"Cüınhuriyetin ilk scnelcrindenbe -

ri clikkaUe israrln üzerinde durduğu
muz demiryolları in ant siyaseti, he 
deflerinc ul~mak iç'.n durmadan b:ı 
şa.rı ile tatbik,, olunacaktır. 

Direktifini vermişlerdir. Bu direk 
tif şiımendüf er inşaatı işlerinde reh-

berimiz olacaktır. 
Sivas, Erzurum ve Diyarbektr • I

rak ve 1ran hatlarının inşaatına mev 
cut kanwılarrn ahkamı dairesinde de 
vanı edeceğiz. 

Bwılar harichıde mesela Burour . 
Antalya gibi inşalarını tasarladığımız 
hatları ve büyük limanların inşaları 
m, m Ii ve teknik ımkfınlar dairesinde 
ve ekonomik askeıi ehemmiyetleriue 
göre sırasile cle a.lacağız. 

Bundan başka lstanbula Sirkeci ve 
Haydarpaşa istasyonları arasında, 
feribot yolu ile, doğru tren rabıtası 
tesisini tahakkuk ett'rmek kararın -
dayız. Bunun muhteli{ bakımlardan 
menfaati aşikardır. 

Şef, "demiryolu hatlarımızı iç 53-

halara bağlıyacak ve bu hatların, bir 
an evvel milliğ ekonomik kalkınmaya 
azamiğ hizmetini temin edecek olan 
kara yolu inşaab, önümüzdeki devre 
lerde teksif ve bir planla tevsi edil
mek lazrmdır.,, 

Yeni Demiryolları 

Her bölgenin ihtiyacm.a göre is 
tasyonlarda tamamlayıcı tcsi 

sat da yapılmak ve muhtelif malla • 
nn Jiizımı gibi sevkini temin edecek 
teknik şartlan haiz vagon mevcudunu 
artırmak zaruriğdir." direktifini ver 
miştir. Filhaldka D. Demiryolları se
bek- her sene inşa edilen ve satın 
alman yeni hatlarla bugün 7.ooo kilo 
metreye baliğ olmuştur. Şebeke üze 
rindcki muharrik ve miltehanik ve
sait mikdan; memleketin umun:U ik
tisadi bünyesinde her gün artmakta 
olan inkişafa cevap verecek nisbettc 
değildir. Hatlarımız pek ynknı bir ati 
de, ıo,OOO kilometreyi bulacağına ve 
bilhassa bazı büyük devlet maden iş
letmelerinin istilzam ettiği kesif se
fer ve vesait ihtiyac:ma nazaran mev 

Nafianrn uğraştığı büyük su işleri 
haricinde küçük su işlerile de uğraş
mak ve bilhassa sulanın hak ve va.ti 
felcrini tanzim ederek bil tün çiftçi -
lerin mevcut sulardan muntazam is
tifadelerini temin eylemek kara.ruıda 
yız. 

Bunun için bir layiha hazırlamak 
tayız. Diğer taraftan efokt=..klcndirme 
dairesini su kuvvetlerinden beyaz kö 
mür olarak istifade için tetkiklere 
devam ettireceğiz. 

Bu etlidler ıf.ındilik, Sakarya nehri, 
Adana, Kayseri mmtalmsı suları, Ege 
suları, Fırat nehri ve kollan ve Kızı .. 
!ırmak Uzerinde devam etmektedir. 

Havayolları 

D evletin havayollurmm iç §chirle 
riıniz ve dış hava istnsyonlarile 

biran evvel, devamlı :irtibat tesis ede 
cek hale getirilmesi ve havacıJıb"lD. in 
kişafı üzerine pek çok dikkat ve ih
timamınuzı celbedecek başlıca mevzu 
Iardan biri olacaktır. 

Dünyada havacılık o kad:ı.r :ilerle ,. 
miştir ki, hava yollarında kazalar ~ 
riskler demiryollannd:aki kadar azal 
rnıştır. Tilrk hava yolları, her türlü 
ve en mütekamil emniyet tedbirlerile 
memleketin en emin, en çabuk en ra 
hat vasıtasıdır, ve vasıtası kalacak "' 
tır. Posta, telgraf ve telefon ıişleriniıı 
rasyonel bir şekilde cereyanı için sar-. 
fcdilmekte olan çalışmnlara hız veril~ 
cektir. Şehirlerimiz arasında telefon 
tesisatının ikmali askcıi ve idari nok 
talardan ehemmiyeti haiz mnıtakalaıı 
da telsiz istnsyonlı:ı.rı tesisi ve sureti 
umum.iyede bu idarenin devlet için 
azami derecede rantabl ve fertler için 
azami derec<!de faydalı ve .seri bir ha. 
le gelmesi için bütün tedbirler alma 
caktır. 

zu gittikçe hususi bir ehemmiyet al- Maliye 
maktadır. Evvelce işletme hasılatı ----
fazlaları karşılık gösterilerek muhar rkada~ar: 
rlk ve mUteharr.ik vesait mübayaası Ma:liye, bir memle'Kette eağ 
na yüksek meclisçe müsaade buyurul lam bir iş gidişfoinıımiyan, cemiyet 
muştu. Hasılat nisbetlerlııdeki tahmi sağlığının nabzıdır. Fertler arasında 
ni aşan tezayüt bu esas dahilinde mtl ki münasebetlerde kar§ılıklı taahhüt 
bayaa planını tevsi iıınkanmı göster - ı~ muntazam ifa edilmemesi nasıl 
mektedir. Diğer taraftan istihsali~ ki milli bünye Uzerinde rahatsızlık vü 
zın yer yer tezayildli ve piyasa tekni cuda getirirse bir devlet maliye!f..nin 
ğinin memlekette inkişafı, kara ve de teahhütlerini ifa hususunda herhangi 
nizyollaril,e gerek içerden,gerek ~ışar derecedeki intizamsızlığı da, daha kuv, 
dan, demiryollarımızla irtibat tcsıs e- vetli olarak bütUn bir memleket h~ 
dilmiş ve edilmekte olması yalnız fa- vasmdaki itimadı istikrarı ve iş sel~ 
a.iyelti artırmn.kla kalmamış hubub~t metini zehirler. 
merkezi olan sahalara tesadüf eden ıs Böyle bir vaziyetJi. önliyecek y~ 
tasyonlarda Silo ve tahmil ve tahliy~ ne yol, sam.imi denk bütçe politikası• 
tesisatı taze meyva, sebze ve =nl~ dır. ~ 
maddelerimiz için soğuk bava t . ~ Bu potitikayı ve cümhuriyet bUtçele 
lı kafi vagon tedariki ve b~l~ ı~n tin.in koruyucu, kurucu ve verici lşlES 
hususi süratJe nakf~at temını ihti - re her yıl daha fazla nisbetlerde paYJ 
yaçlarmı da beraber doğurmuştur. ayırma vasfını itina ile muhafaza edq 

Bu arada tek vagonlu, kömürle iş- ccğiz. Varidat fazlalarını evvel emll3 
liyen vasıtalar kullanılmasını ve bu de milli istihsal hacmini arttıran :9G 
suretle sürat ve masraftan ve . daha artıracak olan verimli işlere ve melli 
uzun mesafeler için kullanılabilecek leket müdafaasına hasredeceğiz. 1 
muharrik ve müteha.ITik vas~alardan 
tasarrufu ehemmiyetle tetkık edece- Maliyemizin teahhütlerini nokt.ast 
ğiz. Bu ihtiyaçları ha.zari ve seferi noktasına tutmaktaki bliyilk itinası 
vaziyetler bakımından bir kUl ha.linde herkesçe bilinmektedir. Devlet füba,.. 
mali · kA nlarla telif ederek plllnlaş- rmı milli serma.ye ve esham kıymetl~ 

un a · J" yih ·1 rini kuvvetlendirecek hareket ve ted tıracagıv z bunun iç~_bır a a ı e Yük 
- birler üzerinde sebat olunacaktır. sek meclise geıeccgız. 

Kara Yolları, Su 

Ş ef'ın yol inşaatı hak-
kındaki işaretleıini ta-

hakKuk ettireceğiz. Bunun için 
yüz kilometre kadar bir kıs
mı kalınıs olan 652 kilometrelik tran 
tTa.nSit y~lunun memlekette başlamış 
ve banşalanacak asfal~. Y~lların ge"'it 
vermiyen nehirler ve bu~k sular üze 
rinde inşasına veya tamır veya tadi
line lüzum görülen köprülerin diğer 
umumi ve hususi kara yollarının bir 
ınşa planını vüc~da getireceğiz bütçe 
imkanları nisbetınde peyderpey taha.k 
kuk ettirmiYC çalışacağız. Bu meyan 
da sose ve köprillcr kanununda muh 
telıf bakımlardan zaruri gördiiğü • 
müz bazı tadilat için yüksek meclise 
bir Hi.yiha ile müracaat edeceğiz, 

Yol inşası bakımından hususı ida
relerin münasebetlerini daha ameli 
ve faydalı bir şekle koymak için 
tekliferlimiz olacaktır. 

Su işlerini, m mleketin hayati mev 
zularındnn biri telakki ediyoruz. Ge
rek Nafin.nm uj;Taştığı kısım gerek 
iktisadn uğraştı~ kısım gerekse zira 
ati alakadar edecek kısımlar urnumi 
bir planda toplanacaktır. 

Vergiler 

M evcut vergilerimiz ve bunlarlll 
tarh ve cibayet usulleri ileri 

bir zihniyetle ciıddi bir tetkikten geçi 
rilmektedir. Netice yUksek mecüse su 
nulacaktır. Vergi hadlerimiz milli is .. 
tihsal ve milli hayatla ayarlana nk "' 
tır. Hayatı ucuzlatmak için · .ede 
göreceğimiz iinkfınlar nisbetinde tah 
fiflerin yapılmasına devam edilecek 
tir. I 

Milli istihsal maliyeti üzerine mü
essir vergi ve resimleri ve hariçten 
ahruya mecbur olduğumuz iptidai 
madcler üzerine mevzu rüsumu kal
dıracağız. 

Ha~'"\·an vergisi şekli ve mahiye
ti itibarile üzerinde tekrar ~ah~a
cağımız bir meseledir. 

Buhran Ye muvazene vcr~!erl 
zaman ile mukayyet olarak 'mn • 
muştur. Bu bakımlardan iizr.rlnin· 
de durulup tetkik edilıniye muh • 
taçtırlar. Bütce nnJ\'azcnesi esa ı· 
nı karşılıyacak surette senelere 
bağl:yarak hal çareleri arnyııcagız. 
Şef, "sermayesinin tamamı veya bil 

vilk kısmı devlete a2'il ticari<Y ~ına-
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l~ · sahasına }•adar uzanan gen;a bir ufuk diplomasma da'-'anan bir asabi ,Yor Türk ordusu, kadını ve erkeğile bil g kurumların maliğ kontrol §eklinı ~ ~ ., 
•u kurumların bünyelerine ve kendi üzerinde inhisarlar idaresinin planla gunlar kafilesile karşıl3.,mak olur. tün Türk milleti demektir. Daima da-
lerindcn istcdif;rimiz ve isti.Jeceğimız ve dikkatle uğraşmasını icap ettire- ha kuvvetli olmak için bu millet, he 
ttcariğ usul ve zihniyetle çalışma i· cek bir mevzu olarak ele alınacaktır. Meslek Tedrisatı sene yüz binlerce evladını, lasaca or 
caplarmı siırğatle tevfik etmek.Bu gi Yurt içinde rasyonalizasyon ve ----------- du dediğimiz ve adının bile hudutsuz 
bi kurumların bugünki.i usullerle ça- piyasa tekniği bakımından yapılacak Kemalist rejimde okul yalnız bir gurur ve heyecan kaynağı oldu-
hşabilmelerine ve inkişaf etmelerfoe iş er haricinde kaliteye dikkat politi- (mahoreci aklam) değildir. ğunu bildiğimiz bu en büyük okula 
irnkfın yoktur.,, buyurdu ar. kanuzr aynen muhafaza etmekle be- Büyük tarihimiz büyük milletimi- milli emniyeti, milli müdafaayı, milli 
Başka memleketlerdeki tatbikat raber ona mütenazır bir de kemmiyet Z..'l her ihtisas sahasında en büyük a. disiplini öğrenmek için gönderiyor. 

hakkında gen·ş olçüde yaptığımız tet politikası takip etmek ve bu meyan- damlan yetiştirmiş olduğunu gös - Türk ordusu, Türkiyenin yalnız em 
kikat bu isaıetteki isabet ve kudreti da Virjinya ve Somatra tohumlarını teriyor. Bu kabiliyet kanı damarlan- niyet vasıtası değildir. Türk milli, iç-
tamamen belirtmektedir. ldare şekil- tecrübe eylemek kararındayız. mızdadır. timai benlik duygusunu daima en yük 
leri teknik kontrol hususlarına ait Türk eksper ve harmancıların ec- Mesleki tedrWatın vazifesi bu ka- sek derecelerde, daima uyanık tu.tan 
kayıtların şekle ait bir mali kontrol- nebi topraklarda ecnebi sanat arka- biliyetleri yeni hayatın her sahası ı. en büyük milli kültür oca<7ıdır. 
d n çok daha lilzumlu olduğu bütün daşları arasında mevki yapmalarına çi yetiştirmek işini bilir, yaşanıa. he Bu büyük disipl n ve güven okulu-
düny ca kabul edilmiştir. ehemmivet vereceğiz. vesi kırılmamış en yüksek tcşebhüs nu en müterakki en mütekamil vası-

Ş--f"n, işaretleri veçhile, bu mües- I 1 k ve hayatla müc.'Jdele kabiliyetini haiz talarla t~çhiz etmek birinci milli va 
8eselcrin bünyelerine ve icaplarına Fiyat ar nece başarıcı, dayanı9t11 müsbet. sanatkar zifemizdir. 
uygun şekilde tesisi lazım kontrol re- ve ihtisas sahihi elemanlar yetiştir- Teçhizat ve tesl hat pr~gramımıza 
jimini kuracak olan b'r kanun Iayi- • nhis:::.rın, b~. esaslan da na·- mektir. Bütün hayat ve faaliyet sa - .devam edeceğiz. En son sıstem harp 1 ra almak uzere satış po1it.ka "ht" 1 hası yüksek meclise sunulacaktır. haları için bol, 21yrı ayrı, mesleki ted vasıtalarından henü7. ı ıy.acımız o an 

sını pUı.nlnştırmak azmindeyiz. Tütün risat, maarifimi:.tin belkenıiği olacak- lan da temin için ayrı bır program 

Türk Parası 

Arkadaşlar; 

Para.ımzın istikrannı muhafa7.a 
edeceğiz. Bunu Türkiye ka.tkuuna 
hamlesinin bir zarureti ve miJli c-
konomimizln icabı olarak görüyo
ruz. Bu görüş kuru bir prensipe 
bağlanmış olmamızın veya mesele
ye hisle kıymet vermiş bulunnıa. • 
mızın neticesi değildir. 

Memleket menfaatinin milli tasar
rufu vikaye zaruretinin neticesidir. 
8ir devalüasyon hareketinin, Türk 
ekonomisi için ancak zararlı olacağı 
kanaatindeyiz. Başka şartlar altın -
daki ekonomilerde hangi bakımlar -
dan yapıldığım tetkik etmek ve ken
di vazifemizi görmek bu kanaatin ne 
kadar haklı olduğunu gösterir. 

Bazı memleketler milli paralarile 
aktedilmiş muazzam hacimlere ma
lik harici borçlarmı hafifletmek için 
bu tedbire başvurmuşlardır. Bizim 
harici borçlarımızın hepsi ecnebi pa
l'a.siledir. 

Dahili borçlar bakmıından vaziye
timizi yine hiçbir memleketle kıyas 
kabil değildir. Bizde devlet masraf
ları düzenli bir bütçe ile görülür. 
l>ahilf ietikrazla~z halkın en ufak 
dahi olsa yapabildigi tasarruf
la karlı ve ilerisi açık milli ekonomik 
işlere hissedar olarak iştirak arzusu
tı.a. yol açmak içind'r. Devalüasyon, 
\al.km i tira kudretini, tasarruf im
kan ve heveslerini kıracajmden, ga.. 
Yelerinıwe tabantabana zıt olur. 

Dış ticaret bakımından dahi, bu -
günkü anlaşma politikamız böyle bt· 
tedbire lüzum göstermemektedir. Sa
tılmamış elimizde kalmış mal stoku 
~oktur. Türkiye stoklarını muntaza
man eritebilmiş müstesna memleket
lerden biridir. 

Mamul maddeler maliyet fiyatların 
daki tesirine gelince bu, ancak amele 
lıcretlerinin hakiki kıymetlerinin dU
tUrüımesi demektir ki, yine gayemi
t.e muhaliftir. Çünkü biz çalışanların 
)aşayış istandardını yükseltmek pren 
'ipini güdüyoruz. 

Hayat maliyeti bakımından: Bir 
«evalüasyon, memlekette şikayet et
tiğimiz, tedbir aradığımız hayat pa
haıığmı kendimiz artırmak olur. Biz 
~ısaca rekabet kabiliyetimizi yaşama 
'tandardımızdan fedakarlık yaparak 
lleğil, daha rasyonel ve daha verimli 
taiışarak ve daha ileri piyasa teknik 
~e metotlarından istifade ederek ar
~ak istiyoruz. 

Görülüyor ki, paramızın fili sta
bffitesini muhafaza etme-ktt· ısrar 
etmemiz icin sebep bir değildir. Bu 
nun için sureti katiyede bu }lOliti
kada de~·am edeceğiz. 

~iimrük, inhisarlar. 

Sayın arkadaşlar: 
Gümrük ve inhisarlar mevzuuna 

teUyorum. 

Gümrük ve inhisarlar sahasında 
'11i§ilndüğüınüz bırçok şeyler vardır. 
ltıhisarlar mamulatında bu kurumla
l'ıtı ınali mononol. ticari teşekkül ve 
~1Ut valoriz~syon karakterlerinin a
t. tık ı şekılde tecellı etmesıne çalışı
~aktır. 

lnhısar mevzuu maddeler arasında 
t" \\llt~n devlet bütçesi bakımından ol -

11 
Ugu kadar milli ticaret çerçevesin-
n de hususi bir ehemmiyet ihtiva 

~er. 

ha bevıet monopolü mevz~u. ol~ası 
la knnından ınhisarlann tütün ıma-
1 t lkıaliyetini indirmek ve daha faz. 
~ t~carı bir hale getirmek suretile sa
~ ırnkanlarını artırmak. v: h~s~latı~ı 
~ ltseıtrruye çalışmak hızım ıçın hır 

t'ttretti.r. 
'tn nıUhim bir ihraç maddemiz ol
~ lt bakımından tUtUn istihsal saha

d n baıfüyara)l ticaret ve imalit 

limitct şirketi faaliyetine bu politika- yapacağız. Bu program memleket da 
Ya mütenazır bir.istikamet ve vüsat tır. - h"I' d 1 kabı"! olanları mr> llk öğretim naevzuuna mütenazır ı ın e yapı ması 
vereceğiz. olarak her nevi meslek mekteplerıne leket dahilinde imal ettirmek esasın ı 

Ispirtolu meşrubat inhisarmm bil· ih · d k k ra denı'z hav<> ehemmiyet verilecektir. tıva e ece ve a • • ' 
hassa Şarap ihracatını, tuz inhisarı- k tl · · · b kabı'! bu""tu··n ı'htı· Bunun, klasik üniversite tahsilini uvve enmıZJn ıı 
nın harici tuz satışlarını artıracak bü ·ı 1 ktır 

ihmal edeceğiz demek olmadığı aşi- yaçlarma şamı o aca · 
tu··n tedbirleri almak kararındayız. · d milli müdaf 

kardır. BilAkis bu müesseselerimizi Sureti umumıye e ar. 
Prens"p itibarile bilumum inhisar - d · e bol e ·ı · de hakiki ilim adamı yetiştirecek fln. kuvvetlerimizi auna n • n ı erı 

]ar muamelatında ihraç fiyatı en ras h" t ek belli başl kilde ve ancak bu istidadı en müte- vasıtalarla teç ız e m ı e 
yonel şekilde temin edilecek olan ma- kamil suretre gösterebilmiş olanların melimiz ve vazifemizdir. 
liyet fiyatına kadar indirilecektir. · daı·ma ·yı· h 1 

başarabilecekleri çetin ve fevkalade Mevcut malzemen n ı a -
Dahili fiyatlara gel"nce: Rasvonel- d d 1 kıymetten du·· a " disiplinli ilim müesseselerinde yük - e bulun uru ması ';/-

!eştirme mesaimizin inkiaafı nisbe - ·1 esı· ve f ';/ seltmek mesaimize devam edeceğ:z. müş olanların yenı enm se er 
t inde ve bütçe tahminlerini sarı::ma- · · · l ı karşılıyacak 

-~ llave ve tes•s edilecek fakültelere ıçın ordu ihtıyaç arın 
mak kaydile mümkün olan tenzilatın h · ki vu·· cude getir lmesi ait işi hazırlıyarak Ankara üniversi- er çeşit ısto ar 
yapılmasında tereddüt edilmiyecek- tesini kuracağız. Orta okullara ve li- daima gö:r.önilnde bulunduracağımız 
t ir. Sıhhat ve temizlig-e taall\ık eden h · 1· • ı l"rııktır selere layık olan büyük ehemmiyeti e t>mmıyet ' ış er o ... · 
ispirto fiyatları ile hafif alkollü içki- •• 

vermekte devam edeceğiz. Harp Sanayii ıerde tenzilat mukarrerdir. 
Gümrüklere gelince: Doğu Bölgemizde 
Memleketin lüzumlu görülen nok

taıarmda bu hizmetin icaplanna uy
gun bina ve tesisatı yapmayı zaruri 
bir iş görüyoruz. 

Bazı hudut mahallerinde gümrük 
memurlan mesken müşkülatı içinde· 
dir. Bu ihtiyaçları da tesbit ederek he 
yeti umurniyesini bir inşa planına bağ 
Iıyacağız. Gümrüklerimiz için dah:ı 
kifayetli elemanlar yeti§tirmek Av
rupa gürnrtıklerinde staj yaptmruya 
devam etmek arzusundayız. 

Gümrük muamelelerinde iş sahip· 
!eri için olduğu kadar gümrük me
murları için de kolaylık. sUrat ve in
tizam tedbirleri alacağı.ı. 

Kültür 

A
rkadaşlar, 

Parti programımızdaki direk· 
tiflere göre, milli kültür sistemimizin 
inkişafına azami önem vereceğiz. 

llk öğretim, her bakımdan iir.erin
de en çok duracağımız ve en çok e
hemmiyet vereceğimiz mevzudur. 

Aile ocağından sonra milli killtUr 
ile ilk temas ilk okulla başlıyor. Genç 
vatandaş her şeyi benimsiyen ve he
nüz temyiz kabiliyeti teessüs etme -
miş olan taze zekası ile ~~~ en doğ 
ruyu, en iyiyi ve en güzeli ~os~recek 
bir müesseseye emanet edilebilır. 

llk tahsilde alman fena intibalan 
müteakıben düzeltebilecek alt bir tah 
sil sistemi henüz icat edilmemiştir. 

Fena bir ilk öğretim, fena bir ha
yata başlatış demektir. Bu ~enç va: 
tandaş karakterinin teşekkülüne ma 
ni olur ve hatta bozabilir. Bunun i
çindir ki, ilk öğretime en çok ehem
miyet vereceğ:z. 

En kıymetli, en iyi yetişmiş ve 
en kuvvetll elemar.danmıı:ı bu işte 
ve bu iş için adam yetiştinnfı~"te 
kullanacağız. . . .. 
l}''i bir ilk oktıl öğretmenını. en !'1k 

sek bir okul öğretmeninden, ma~ıyet 
itibarile daha az mühim bir vazife al 
mış saymıyoruz ve kendilerinin ~aya 
tile, refahlarile ve bu mühim vazıfeyi 
başarış kabiliyetlerile en yakm~n a
lakadar olmakta devam edecegız. 

Mesleki tedrisattan bahsetmek is-

tiyoruz. . 
Mecburi ilk öğretimin gayeBJ, va· 

sahasına kadar uznn g<'Jliğ bir ufuk 
tandaşlarla konuştukları dilin kaide
lerini ve mensup olduklan milletin 
tarih ve rejimini öğretmek ve hayat
ta daha ileri adımları bakımından za 
ruri ilk bilgiyi kendilerine vermektir. 

llk tahsUi bitirenlerin hep~frıi, 18 
tidat ve kabUiyetleri neden ibarP,t 
olUl'Sa olsun üniversiteye dayanan 
bir mekanizma karşısında bırak
mak ı.temiyoruz. 

Çtkıkü bunun neticesi bir taraf
tan tesis ve kuvvetlendirmek lst.e
diğimlz yeni ve Deri Türkiye haya 
tını en zaruri elemanlarmdan mah 
nım bırakmak ve diğer taraftan 
yavaşyavq memlekette bir ihtisasa 
varmadan sönmüş veya yan tah
sme kalımt ve yahut da bizzat ek· 
metini k•a•"'"1;u ki• 9'1.dece 

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

Ş 
efin işaretleri dairesinde doğu 

bölgemiade bir kültür m_:rke 
zi esaslarını kurnııya bo.şlıyacagız. 

Milli kültür bakımından büyük ö
nemi olan Şefin Him ve kültür saha
sında, en büyük ab~elerinden biri ha 
!inde daima yükselecek bulunan ta
rih ve dil araştırmaJarrmıza ve bun
larla alakadar işlere hususi ehemmi 
yet venniye devam edeceğiz. Iyi ve 
çok eğitmen, öğretmen yetiştirmiye 
bilhassa kıymet vereceğiz. A vrupanın 
tanmml§ ilim ve sanat merkezlerine 
talebe göndermiye devam edeceğiz. 
Lüzumlu görülecek il1m ve teknik şu
beleri için kıymetli mtiteh~sıslar '.ia 
getirtece~. Bu suretle muhtelif a
halardaki milli eleman ihtjyaçl:ı.rımı 
zı temine çalışacağız. 

Bütün devlet okullarının kemmiyet 
itibarile olduğu lmdar keyf::•et ve teÇ 
hizat itibarile de en yüksek derecele
re ulaştınlması hedefimizdir. 

Milli sahnemiz, Türk kUltürUnün 
makesi, güzel dilimizin en iyi §ekilde 
telaffuzu ve en bedii tarzda ifadesini 
yayan sanat kaJilağı olarak ele alı
nacaktır. Bunda modern teknik va
sıtalarına ehemmiyet vereceğiz. 

Güzel sanatler akademisinin bugün 
ba§lanm..ış olan ıslahatını yürütece -
ğiz. 

Milli ktlltilr kadrosu içinde mil· 
taleasını zaruri gördUğilmUz 

sporu profesyonel şampiyon yetiştir· 
mek için istemiyoruz. 

Spor, okullarımız gibi, sahnemiz 0'1 
bi milll kültürümüzün bir cüzüdür. 
Büyük gaye Türk vatandaşını fikir 
ve düşünce itibarile, kuvvetli, vücut 
itibarile kuvvetli ve tam sıhhatli, se
ciyeli, gürbüz, gilzel insan olarak ye
tiştirmektir. Nasıl ki, memleketimiz
de okumak yazmak bilmiyen tek va
tandaşın kalmasını istemiyorsak sev 
diği ve bütün hayatınca tatbik ede
ceği llakal bir sporu olmıyan vatan
daş ta kalmamalıdır. Salim bir kafa 
ancak sağlam bir vücutta olabilir. Sö 
zil Türk atasözüdür. Yine bu müla
haza iledir ki, bütün vatandaşlarda 
verim kudretini muhafaza için mun
tazam çalışma, hafta ve yıl tatillerin 
den muntazam istifade ve seyahat 
zevkinin inkişafına taraftarrz. 

Sporu bir merkeze ... bağla· 
YIP teıkilcitlandırmak ve muh· 
telil •por teıelılıül ve hareket• 
lerini o vuıta ile idare etmek 
için yü/uelı huzrmınııza bir 
kanun lciyihcuı ile geleceğiz. 

Türk Ordusu 

A rkadaşlar, Maddi, minevf dür.en, refah, 
kUltür seviyesinin yükselmesi ve bü
tün bunların başanlması ve devam 
etmesi ancak, mllU emniyet ve tami.
miyetimiz:in icabında herkese karşı 

masun tutulabilmesile kabildir. 

~vcut harp sanayii fabrikalarımı
zı tam randıman alacak surette çalış 
tıracak ve henüz noksan kısımlarını 
tamamlıyacağız. Harp sanayllmizın 
inkişafina hususi önem vermek umu
mi endüstrileşme hareketlerimizde 
harp vaziyet ve ihtiyaçlarını dalına 

gözönünde tutmak kararındayız. 
Milli ekonomi bakımından da hu 

susi kıymet izafe ettiğimiz körniir
den benzin istihsali, klor arsenili 
sana)iİ bu aradadır. 
Halen kendi tezgahlarımızda insa 

edilmekte bulunan denizaltı gemileri
miz bittikten sonra, yenilerini iıışaya 
fasılasız devam edeceğiz. tık üç aene 
lik ha va progra.ınınuz, milletimizin 
gösterdiği yük.sek alaka ile şimdiden 
tahakkuk ettirHmiş sayılabilir. 

Bu vesile ile tayyare işinde biltiln 
milletçe gösterilmiş yüksek şuuru gu 
rur ve iftiharla bu kün;üde zikretm~k 
ve bütün vatandaşlara hükumetin 
şükran ve takdirlerini ulaştırmak is
terim. 

Hava müdafaası bu memleketin mil 
li müdafaası mevzuunda büyük ehem 
miyetli yerini muhafaza etmektedir. 
Yeni bir hava planı hazırlıyacağız. 
Bu program Kayscrj fabrikasının t~v 
silni ve motör imal edebilecek hale ge 
t;irilmesi hususlarını da ihth•a ede -
celctir-

Ordumm ekonomik, kUltürcl, sos -
yal savaşlarımızda li.\zumlu eleman
ları da yetiştirmesi i~in tertibat alına 
caktil'. 

Dış Politika 
------
A rkadaşlar, Cumhuriyetin hiç değişmi

yen dış politikası meçhulünıiz değil
dir. 

Atatürkün yüksek irade ve irşatla
rında temelini bulmuş yürüyeceği yo 
lu çizmiş olan bu siya.set ayni sulh 
dostlu.k ve teyakkuz yolun.da devam 
edecektir. 

Mevcut karşılıklı dostluklamıu
za ve taahhütlerimize her zanıanld 
gibi ihtiına.m ve riayet, doıitluk da-
1.renıizlaı bu ahenk i~iınde lnk.işafma 
dikkat, başlıca vazifemiz olacak
tır. 

Şefin nutuklarında işaret buyurduk 
lan noktaıann takibine azami itina 
ve ihtimam ile çalışılacaktır. 

Dış teşkilatımzm, ekonomik kalkın 
ma savaşımızda daha verımli bir su
rette çalışabilmek için alakalı dair~e 
rin de mütaleası alınarak bu yıl bir 
t.a.liınat yapılacaktır. 

Bütün elçilik ve konsolosluklanını 
zın dış ticareti noktasından müceh -
bez bulunmaları ve ona göre çalışma 
lan temin edilecektir,. 

iktisat Vekaleti dış ticaret teşkili 
tının, hariciyemizin dış teşkilatı ile 
ra.bitaları tanzim edilecektir. Bu yön 
den dış ticaretin inkişafı için harici
yemize isabet eden bu önemli vazife 
emniyet ve siyasi münasebet vazifele 
ri derecesinde ehemmiyetle takip ve 
tatbik edilecektir. 

Milletler Cemiyetine bağlılık harici 
siyasetimizin ayni zamanda mesnet
Jerinden ve tabit icaplarından birini 

teşkil eder. Bu arsıulusal büyük mil 
essesenin kendisinden beklenen gaye 
Ieri temin edebilmesi, zamana intibak 
etmesi geçirilen tecrübelerden lazım 
gelen pratik neticeleri çıkarmasile 
mümkün olabilir. Hükumetimiz bu 
yolda sarfedilecek mesaiyi elinden gel 
diği kadar teshil etmeğe çalışacaktır. 

Memur 

A rkadaşlar, İleri idare tekniği, sel8.hiyet 
ve mesuliyeti el ele vermektir. İşi e 
ri kısa bir zamanda kati bir neticeye 
bağlamaktır. Kırtasiyeclik asla. esas 
ve gaye değildir. Kırtasiyeciliğin ma 
nası, tek tatbik şekli, süratle ve fa
kat isabetle verilmiş kararlardan ve 
ilerden alınan maddi verimli netice
leri tevsiktir. 

Türkiye Cümhuriyeti memurlan-
nm istisnasız, hepslııin bu vasıflar 
la \"e bu zihniyetle ,·azifelerine sa
nlmalannı istiyect-ğiz. Ontann tla 
bizden tabii hak olarak istıycbile
cekleri emin geçim, emin Mikbal
dir. Bu da ihmal edilmiyecektir. 

lnönü için 

A rkad~lar, Sözlerimin nihayete ermek 
üzere olduğu şu dakikada derin duy 
gu içinde huzurunuzda bulunurken 
inkılabın bidayetindenberi zaman za. 
man refakatinde çalışmak ve fakat 
asıl maksat için fasılasız arkadaşlık 
etmek şerefini taşıdığım selefim Ma
talya mebusu ismet lnönünü hürmet 
ve muhabbetle anmayı revkli bir va
zife telakki etmekteyim. 

Büyük Milletin sayın vekilleri, 

Yapmak istediklerimizi ve çalışma 
mıza vereceğimiz veçheyi lüzumlu ın.n 
dığım bazı tafsilatile arzetmiş bulu

nuyorum. 
Bunlar mali imkanlarımızın tek -

nik şartlarımızın müsaadeleri nisbe-

tinde ve bir plan dahilinde başarılma 
sı Şefin direktifi ile parti programın
da ifade edilmiş ve hükfunetimize tat 
bik saha.sına koymak ödevi verilmiş 
işlerdir. 

Tahakkuk ettirilecek her kmım 

hem mali hem teknik imki.nlanmızı 
müspet bir surette arttırarak diğerle 

rinin de başarılmasını temin edecek 

mahiyettedir. 
Bunları tahakkuk ettirmek irade 

azmini ve heyecanını ruhumuzda du-

yuyoruz. 
Fakat bizim için asıl imkan menbaı 

büyük Türk milletinin yüksek irade 
kudretini şerefle temsil eden büyük 
meclisimizin hükumetime göstereceği 
müzaheret ve yardımdır. 

lş programımızı büyük milletimiz 
için faydalı buluyorsanız arkadaşla
nmda ve bende tatbik edebilmek ik-
tidanru görüyorsanız yüksek itimadı 
nızı esirgememenizi dilerim. Sizin ~ti 
madınız bizim kuvvetimizin ve haşan 
nuzın sarsılmaz temelidir.,, 

-
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P A R A l A H 
Sterlin 622,- 627,-
Dolar 122,- 126,--
Fra.nk 80,- 86,-
Liret 106,- 113,-
Belçika Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 23,-
lsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,- .. 
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21,-- 23,-
Mark 26,- 29,50 
Zloti 20,- 22,50 
Pengo 21,- 25,-
Ley 12.-- 14,-
Dinar 48,- 52,-
KrQn lsveç 30,- 32,-
Altın 1081,- 1082,-
Banknot 265,- 266,-

Ç ER t t:K 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdarn 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,- 623,50 
0,8012 0,80 

23,54 23,5925 
15,2240 15.3087 

4,6969 4,72 
87,44 87,65 

3,4472 3,462!5 
64,- 64,1540 
1.0072 l,4492 

22,6080 22,6625 
4,2192 4,2293 

12,64 12,67 
l,9832 1,9912 
4,2096 4,22 
4,- 4,01 

107,36 107,6181 
34.40 34,4825 
2,7486 2,7550 

23,7550 23 6975 
3,10 3,11 \-.. ______ ..) 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Bayarm 
Program 
Nutku ... 

(Başı 1 incide) • 
niyeti tasfiye ediyor. Bu bakımdan 
Atatürkün nutku ve bunu ikmal e
den dünkü nutuk, yepyeni bir çalış
ma usulünün hareket noktalan sa
yılabilir. 

Kırtasi sistemin temeli olan em
niyetsizlik ve vahşilik iddiası orta
dan kalkıyor. Bunun yerine prog
ramlaşma, salahiyet ve mesuliyet 
geçiyor. Eski sistem, gayeleri şekle 
feda ~ttiği için muhtelif vek.-.ıetıeri 
ayrı birer alem halinde bulunduru
yordu. Memleket namına yapılan iş
ler pek çok defalar biribirini ikmal 
edemiyordu. Ayni işi ayn ayn daire
ler teker teker yapıyor, arnda kuv
vet israfları bazan hudut ihtilafları 
0luyordu. Yeııi program. hatta mali
ye de dahil olduğıı halde iktısadi 
sahadaki bütiin çalıı;malar arasında. 
merkezi bir ahenk ve bütünlük te
minine ehemmiyet veriyor. 

Programa göre, turizm işi bir ar
zu ve temenni halinden c·kıyor, tu
rist celbedebilecek şekiller, başta İs
tanbul olmak iizere, milli bütçeden 
vardım görecektir. 

Şehir içinde umumi hizmetlere ve 
nakliyeye taalluk eden işlerin birer 
vazife ve ~elir kaynağı diye beledi
yelere verilmesi memleket f çin ook 
isabetli bir karardır. Büyük şehirle· 
rimizde belediye faaliyetlerinin ve 
umran hareketlerinin sevivesi bu sa
yede az bir zamanda yUkselebilecek-

tir. 

U mumi ve hususi menfaatler 
hakkında nutukta ortaya ko· 

nulan düstur çok mühimdir. Cidden 
en yüksek bir idealin üadesidir. 
Türk rejimi, çeşitli menfaatleri biri· 
birine uydurmağa çalIŞan bir rejim 
değildir. Umumi menfaatin serbest 
bir surette tahakkukunu arıyan bir 
idaredir. Umumi menfaate aykırı bir 
şahsl menfaate göz yummaz. Ferdi 
teşebbüsleri himaye eder, bunlann 
sahiplerine "Milli tUccar" adını ve
rir, yani kendilerini kalkınma ha· 
reketinin bir A.mili sayar. Fakat bu 
tUccarlar,devamlı surette umumi men 
faati kendi dar menfaatlerine feda 
ederlerse ve kaynağı kurutmaya kal
kışırlarsa umumi menfaat namına 

harekete geçer. 
Yeni hllkftmet, Türk memurundan 

büyük ~yler bekliyor. Bu memur 
salahiyet sahibi olacak, mesuliyetin 
ağrr yükünü çekecek, halkın ifini 
günil gününe görecektir. Fakat, zah· 
meti kendi hesabına da boşa gitmi
yecektir. Yeni hükiimet, kendisine 
emin geçim, emin istikbal temin ede
cektir. 

N utuktan sonra muhtelif ha· 
tipler söz söylediler. Bu söz

lerde güzel noktalar vardı. Fakat, 
nutkun ifade ettiği rasyonel ruhun 
manalarını göz önünde canlandıraco.k 
sözler işitmedik. 

Derisi için temennimiz şudur: Ye
ni programın tahakkuku için halkla 
sıkı bir el birliği halinde yürümeğe 
kıymet verilmesi. halkın günilgü· 
nüne her işi hakkında tenvir edil
mesi.. .. 

Bu kadar geniş bir programın az 
zamanda tahakkuku ve muhtac ol· 
duğumuz umumi alaka ve kudretin 
temini için bu mutlaka lazımdır. Ce
lal Bayar bii'. ·ımetinin bu ihtiyacı 
takdir ettiğine şilphemiz yoktur. Ye
ni hükumete candan muvaffakıyet 
dileriz. 

Alamet Emin YALMAN 

lnebolu Süvarisinin, 

lıletme Mildiirünün 

Tecziyesi istendi 
lzmir, 6 CTAN) - İnebolu faciası 

muhakemesine bugün de devam edil 
di. Salon, kalabalıktı. 

Suçluları beş avukat temsil ediver 
du. Müddeiumumi, iddianamesiru. o
kudu, faciayı bütün safhaları ile an
lattıktan sonra, süvari Mehmet Ali -
nin 382 inci madde ile tecziyesini iste 
di. Bu madde, beş seneden fazla olma 
mak üzere ağır hapis cezasıdır. Müd-

deiumumi, Denizyollan işletme mü -
dürü Zekeriyanm da 420 inci madde 
ile tecziyesini istedi. Bu madde 3 ay 
du 3 seneye kadar hapis cezasını i
cap ettirir. 

Muhakeme, tahkikatın genişlet.H -
meai için başka ~ne kalmıştrr. 
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Tütünlerden ilk 

Kısmı Dün Gönderildi 

kahine 
Programı 
Okıınıırken •• 

Türk Borcu 
Satısları YAZAN : S. S. No. '79 • 

Tevfik Bey Emirin Rıza 
Ayaklarma 

<Baeı ı lnclc1e) 

mı? Evet. le Bankasmda, Iktısat Ve- 9·• Bo ..1. .. H ti 
klletinde muvaffak ohnuetur. Ata- Un na• arm e 
tttrkibı tevecctlh ve emniyetini haiz. 
dir. Emniyetle söyllyebBtrlm ki rJ. 8 Mumnel•lff Okla 

Kapanmıştı sene içinde ana yollarımızı, limanla- DUıı Bol'JllMia. Tllrk borcu Uzerinde 
rsnızı yapın$, bUyttk sulardan çift han.retli muameleler olmuştur. Paıis 

Bu kararm ertesi ghU, Multa.. 
fa Sabri Hoca, Vahdettine 

gld rek: 
- Eı ndimiz'! .. Dikkat b'lzyUl'\UL 

Dlhı pek tehlikeli bir mevzu& ~ 

e tini . Vakıa, huzuru elhane 
bu • ann kaffesi bende-

glm dı anızdan l8eler de .. 
Diye, s<>ze başlamış .• Onun dthı· 

kil tmm ne korkunç teetrler 
VBnıriIMlbil' ceğin1 birer birer anlat 

V dettin B bık Şeybiellmmm 

ledikt rhıi btiyllk bir ıtlkhetle 
diıı1 Ona hak vermifti: 

- P ki.l .• Şu halde, flmdlllk 
yalnız l1emi 1S lma hitaben blr be 
, .... lllAlw'e n tmekle iktifa ede-

Sonramu ~ 
Dem . Ve beyannameyi y&ZIDI 

ya da, Mustafa Sabri Efendt1' me
mur etmlttl. 

sa ık Şeyhlallm (Şark lll1lm ta 
rfhinden bir sayfa) bqlılraltmda, 
bu beyamıameyi yaza dunun; Dr. 
Rıza Tevfik Bey, derhal (Urdtln) 
emlrine milracaat etmlf: 

- Muhterem Altes!. Kubrnuz, 
lSyfe bir cevherlm ta; bunun kıy· 
metini ancak lizbı gibi mm 'Ye fa. 
ıdlet kuyqmcnJan takdir edebilir
ler ... Buram, din! bir beldedir. Be
nim ilmim, burada hiç bir reva9 te 
mln etmiyecetm. AJDi zamanda sa 
Jarmda faı1a mltdarda sinameki 
olduğu için de, '1llettitim barak 
rahatsızlığı belli tlU.m bir 4ia. 
teriye çevireee'ktlr. Lltfa w _,. 
hameten beni <tmlbı) • ,.....,_, 
Orada; dostıanm, 1manJanm. ak· 
n.balanm var. Size, pek blJlk mlk 
,.. hizmet edebilirim. BaJll'Dlll 
a&"Onlntiz. demişti. 

Urdtbl Emiri bu 10zlere Jruwl, 
tatlı tatlı llJftnuwnlfti, 

- ...... Bilin n.hatambllbiEiü 
lllıqledni CJDk lfl 1ı11,.,_. Va laa
fıı\ftıılmt mer.caat:mım .. .....ı 
bbul ediyorum .. Gidiniz, hususi kl 
tiblmi g&ilnk Sime, 11.mngıeletı t.ee 
ldlltı g&ltendn. 

Dl,. eeııap "ftJfndıjU. 
... 'rftftk Bey, l1rdtln emlrtn1n 

ayaklanna kapanmıvtı: 
-Altes .. Muhterem Altes! .. il-

• 11mıgt lisan He lef(:kldlr edeyim. 
~~. 
tJrdb emtri, bu garip adalltJll el

lertaden, l.1aklvnn gQ.ç kurtara· 
l'llı: 

- llaagi Bam t,l lıllyoıw, 
--15yt~v...,,.fth 
on da l1lzum yok. Slzl.. On IngWz 
.... DaMt11., bbdlll nıı .. ,.. t&Jla 
.... Qi .... • ça1ıpus. 

Di'8 cev.., Termı,._: Uç 1111 10a 
... Raa Teft'1k.,. Urdlne ,oı 
>g ]iL 

Fak t Dr. R t Pqa • claha Kal 
ıadla.ZNll'i blı ............ ot

Demletf. 
Vahdettin, teşebbUslerinin mu-

vaffalayetle netioeleneceğhıe çok 
emindi. Bu huınısta Reşat Paşayı 
da Uma etmek istiyonnuş gib ce
vaplar vermişti ... Reşat Pqa, onun 
bu ısra.mıdan muteessir olarak: 

- Peklll, efendim .. Btltiin bun· 
lar, buyurduklarmız gibi olsun .•• 
Fakat meselenin bir· de ahli.ld ci
heti var. B z burada, Şerif Hüseyin 
Hazretlerinin misafiriyiz. Onun a
ley'hhıde olmua bile, onun nzam bi 
1lfma hareket.. bilmem ki bizim 
için eerefli bir iİ) olur mu! 

Diye een.p vermişti. 
Dr. Reşat l>aşanm temiz bir alı

llk mefhumu ile söyledili bu e6z. 
ler, Vabdettlne pek cttretk&rane 

gelmift.L 

"Ankara.. Vapurunun LİlllCllllllllZCI GellP 
Münasebetile Gelllide Merasim Yaaılcll 

c;ityi istifade ettJrmeğe, çeşitli ve zen ten.235 flıuık bildirilen Unitilrk 15,35 
gin maden servet1mizi işletmeğe ımı liradan bafhyarak 15,40 liraya kadar 
vaffak olacaktır. Bu kadar iş 5 - 1 yllkselmiştir. Fa.kat diğer kondalarm 
senede olur mu? olur. düştUğU habeı: almmc:ı Unitürk de 

Eskiden bir teklifte buhmmuştum. 15 liray.a kadar dilşmilşt.Ur. 
Gazeteciler yanlış olarak bir istikraz Londra Borsası. bir sterlini 147,10 
tekl!ıi lliye gösterdi~ı:. Benim mak· ve akpm 14'l,28 frank göstennlıttr. 
aadılı. kredilerden istifade edilerek Nevyork Boreası bir sterlin muJtabili 
Milli Mildafaa. ve baı.ı fabrikalarm beş dolar bildirmiş ve bu suretle do
kurUlmasmda zaten yapıldığı gibi, tann da beş santim p.ni ta.kriöeıı 
kredi üzerine İl görWmesidir. Bunun 12,5 kuruş düştüğü a~ 
bir külfeti val'dır. Flkat esaa işle- Bir Ingiliz lirası 6~ Jaa:uttw. 
rin az zamanda tahakkukundan el- PILriB Borsasmda Oema.nlı Bwu• 
de edilecek fa,yda bunu fazlasile Jlıar bl.-ıeri IJB, Pad8 elalritrik pneti 
gılar. hl uılvt 1326, SUnn DaaJı ?.al 

Bir de ziraat ilinde, devlet enerji- Ro,al Dollic 3MO, YugOllav ..,. 
ıiı ile f erdt enerjiyi toptayıp miıvazl 263.o J'n.asas ~ti 71...75. fnra&&. clillr 
turette sevketmek lbmıdır. Köylü· m~. Aınvika ~da ia
niln ruhu ferdiyetçidlr. En basit tş- tida1 maıliQelae ait w.eı.-~ 
terden başlıy.arak maddi ameklerin dtitiH1'6Wr• ıa.kY.d&r. 
yardmıile topluluk ruhunu tahakkuk .. 

Ankara oaprmı nlatunda ettirmelidir. 
- Paşa!.. Sen cWıa hlll siyue

tln ne oldufunu anlamadın .. Ve an 
layacalm da yok. Kabahat bende 
ki, eenden fikir almıya çalışıyonıın. 

Demişti. Ve .• 'Refat Pap., oda
yı terkecler etmez, Zeki Beye d6ne· 
rek ıu sözleri de ilave etmişti: 

IWbk w Şark Ume.nları e,resmda Arpa(m eti tarafından konmutı ve Hakkı Kılıçotlu (Kocaeli) de ln6-- llil ______ İlll __ _ 

mi1fteı'ekn seferler yapmakta olan At bu mtinaMbetle orada da meruiJ& ya nünilıl hizmetlertnı takdirle •YJIHt ,.... ' 
1u 1 te lin kum yaaile Doyçe pılnuftır. ve Celil Bayara m~affak~ dl- DliİL 
~ ~ ~ 'fu 

levuıt tinye son zamanlarda yeni yeni 132,8 metre uzunluğımda ft 17,26 lemış · 

- Bu adam, artık fena halde be 
nim oanımı sıkıyor. 

şileplıer yaptmnakta ve bunlar& nıuh· Metre geııiflliğinde o.lıaa va.pw' 7350 Bundan ıonra Berç Ttlriter fAf : 
telif Balkan ve şark ınemleketeri mer ton istiap ha.eminde, yedi eiliodirii di- yon l söz alarak ltt'D1an lllylemlt* · l$11RCE 
kıezlerinin isimlerini vıermektedirler. zel motörU ile mücehhez. ve aaa.tt:e 14. - Umum! bsJata alt ta.llyetl• 

Bu arada son zamanlarda ye.pılımıf mil sürate ma!lkttr. de şahıslann rom mil-... l't.bt 

E rtesi giln, cuma idi. Kral 
lmseyin, cuma namazma 

'beraber gitmek ~ Vahdettine ha 
ber ~- Vahdettin, bu da
veti memnuniyetle kabul etmişti. 
Camiye. &J1li araD& içinde, asker
ler ve yaverlerle muhat olara.k git
mielerdl. 

olan ild Be a..4'. .. ve Ati- v "--..a....- .:ı.ı Hmnlt~ fertler ebedi olamntaP. 1nnet ~ 
n.pura 811'& o;,u .. :1- &pur, U\mMllW ,_,&rttea nU TUrk milleti~ lıir Bllp.rektM-

na ismi komılmuftur. Bu kum1:~,i ga hareket edecek ve on gün sonra fazla btr feydlr, ._ •tea•tr• 
la.ren aon ya.ptırdı)da.n vapura . orada. o'8.cakttr. bOllerinden biridir ~ 1ID _... 
kftmet merken:mizin ismini vernuş - . Vapunm yapılıfmda en son terak· ::Ur. Bly!t Şefi& ~ ile _.. 
lerdlr. u ma kiyat nazan dikkate a.Immıştır. Kav- him ftZlfeJer görrulttlr. ı...ana 

Son eistem. ılleplerdesı olan b rayıe -ve ko}"Uf b.biJ'1etleri emsaline ımnon 'b" JDUlr. ~ c!il'l 
sotla i~iyen Ankara '98.puru ilk Be- nazaran daha uzun ol'a.n 18 bombası Lord u-A~J gı ~-t .a..., - °: 
fe · · k o.ere limanımıza gel- . matla m cau'7!e eu..-.:> -~ -
~ yapma beti dlln vapur (Vmç kolu) mevcuttur. GUzel tanZ!m. zannııştır. 12 BeRe mlddet ~ Balk, yoıtara toplanqlardı, 

- Allah, )'aD8Ul'U Huretı lleltk .. 
Diye, 1tra1 Jmseybıt aDnflamıı· 

lardı. 

:f"· !: =~~ erkini· ve tefrit edilınlf 12 JOlcu ka.marasI BJfatBe mftbim. iller ~~ Ne 
ıe ~ gueteeilerine ~ da vardır. Bütün m&Jdneleri elektrik Qlll'8 1ri iMaDl• pllktm ~. A· 
ıh-. le işleme~. 16 viDd va.rdJr. Bil· ğlr işler görlDee ~· ~ 

Vahdettin, tiu alklf}ara a1c1mna 
qtı. 

- Ha.Dmı, diH ehııım .... :A.111tikl& 
n gibi bagıryaliar .• il.em, ben bura 
• .-fir llfatile bulumıyuımı. Ta 
bll kendi htlldlmdartamu 1makıp ta 
beni aJkrşlıyacak değiller ya!. Şim 
di nuıJ olsa lmnim hutbede onun 
isminden evvel okunacak. Benim i
çin bu da Wi. 

(A"1Ml'9U'l 

KAYIP: 4091 liva, M69 ka&a nu -
maralı tekant maq cUzdan. mühür 
Te bel'atmıı kaybettim. Yenileri çi.kar 
nl&cağmdan hükUınleri yoktur. 

MUteka.it KaymaJwn Halil 

ADALAR SULH HUKUK KABJ(E 
ıo:st SA'ftl llEMURLUCUNDAN: 
Ymıanlıltan4& Y_,.. Ayakozma 
eaddeaiııde U Mo. nda D1dn Panayot 
DJ.yamandoploya: Elefter, Llğor, Si.
nati, KatıedBa w 8ofi7a Be ... ,. 
n mu,ı.üea mutaarnf bulmaduğu .... Btl.,.,....,.d. Nbam caddESinde 
.-ki 23, 25 kapı ve 3 panel No. h al
tında dUlrU111 olan baheti kirglr iki 
ev iZa.leyi fuyu llW'etile Atılmasına 
karar verilmiı olduğundan açık art
tırmaya konulıımftur. Birinel arttır
ması 9.12.937 peqembe gUaB au.t 
14 ten 16 ,... kadar dairemizde Un 
lrılmacaktır. Birtaci artt.nmaaa kıy
meti ma1wnmeaeai olan 35n lnmm 

o 75 tkıi bulmazaa en çok arttmmm 
taahhlldll baki lralmak llzere ildacl 
arttırma, 24-12-937 ouma canu 
ayni .saatte lcr& kılmacajı teblii ma 
kamma kaim almak tlzere ilin •· 
Dur, 

Da.vetmer gıemi ""8rilıl tarafm _ hassa bunlar •erken hiç gtırmttı :; lhtiyaet ~· W.. ,ılıfırd 
91 ~llJ, ~lldnm. he!' tarafı k~maktadır. Vinçlerden birisi lltlrahat ı~e '8~· JC.....,. 
dolaştınlan.k tızahat ~tir. ton sıklet kaldıracak kuvvettedr. Doy ne candan ifiyet dilerim. 

Ankara v&punı ftk mal olarak fs.. <Je levant linyi kumpanyasını Jstanı'bul Vazifeden aynlall btiyWc ıdamla· 
1Bmbuldan Almanya Mjn Hüseyin Sa.lJ. da hakkile ve muvaffakıyetle temsil v.ernecek n_!e ve}'! Unvam;:...·..wMP ... ~ 
n w NEmlizadıe Mlthata llld bin ton eden Bi.y Jliiiiiifter. ~~ mız yoktur. '.Mesell Baldwt~ 
tütUn ,UJdemit*. kumpanyayı ve yem pıa tanıttır. klletten aynlırken kendisine bir ün- a- ...--.:•1ememeııı'n 

Vapura, Aü:ara timi bundan iki ay ma.k hususunda.ki imbatı all.k:a ile van verilmiştir. Biz de ımmet takıdir u. _. rn& 

.neı Be1t1s BQyttk e1ç.1m1z Hamdı k&r3ıJaıımJttlr· etttğimbi hiç oı-.,. ,.,. •tM- cezasını çekiyor 
t'atı şekUncJe ~ De Bet- Dilleri q ~ne kad9" 

BULMACA 
Dbldl ........... bal eclllmlt .... 

128466789 10 
ı PE 

BUGUNKO BlJUIAcA 
1 2 3 4 5 6 7 8 • 10 

Bagllmidl prognmı 
OOLS NESRIYA Ti : 

12,jo: PIAlda Türk maıiJriıd 12,50: 11&-
ftldi&. 13,05: llabtslif plak Dell'b&tı: 
14,00: Son. 
AJtŞAM NESJtlYA'ft: •• 

18,30: Pllkla dana ımısikisL 19,00: Ço 
c:aldar& masal: Nesibe Nine taraf~clan 

19,30 : Konferans: Be7otla Ha1bvi ... 
9lJD&. Devletçilik, Ahmet ~di B~ 

20,00: Klisik Türk maaildsı: Nuri IWil 
n aıbtetJan tarafmdul. 20.SO: Omer 
._ tarafmdan arapea aôJ'lw. 28,45: 
Vedia aısa ve arkadqlan tarafmclan 
Türk masikill ve halk p.rk4an (Saat ı. 

) 2115• Orkestra. 22,15: Ajau ._ 
yarı. , • 
bor9& baberleri " erteli slnUa Pl'Oll'UDI. 
13,IO: PWda eololar, Opera n oPeret 
~ IS,00: IOlf, 

QIDlba Propaca Odl 

Şefin w milletin ittaw'~ • suaına ıe~ bir macwıla te
Tekll o&aJl CeliJ Ba,vı t ~ JDiıllemek de o kadar ınuzırdır. DlııJle
ria. Kendisinl iş ~it yaratı- rinizln nılxuumu bomcak macuıı1arclaD 
Çe.1ış.bn,. tqebbül l&bibl. ame1I 16- •lnnnuz. Vtnaaı bozulalı~ çtl111· 
CIMır, itt.adl -~ mem meğe ınalıkflmdurtar. Y~,... • 
rllllednl lapat etmitüı'· 9:"'11 orduJa mear, mı !Qlrmezler ve .m haya.ti 
1ebtiD mlWafaul vasif BUJUk 3e • oelıeımem ederieı'. NJlıayet hepllnt 
verMmttttr. Dil atyMet DUUde çektirerek genç Nta dtpiz 1atJırsmıs 
fin ·~ yo11arcla pliYOI'· 
baeanlacü bir .:ok 1"81' ftl', Bun • 
lan OeW Bayar nuıvaffalaJetle so-
nuna get.ireeektir .,, •'N mutlu RADYOLiN 

Berç Tlrker ~ e 
bize 1ı:i Tlrldls." c11m!eelle bltirmlf Dltleri. uıiM tat>Ql'QllJ çipneden, 

lıll'pt'ollMQ terıdw ve parlClr, 
ve :n:· FalJ1 Ahmet <Ell· mikropları öldUrir, dlt etlıeriml ~ 
Iİ&) kalem anatl gl:>l hatiplik Baııa· Tetlelıdlrir • 
tine de ahip oJduiunU gölterecek SalMLb. ~. ~ ~ her 1'11'• 
bir nutuk söylendttir. Daha IOJl1'I. '- IGW4 gUJı4ıe 3 clefa ~ fır 
Yusuf (Denizli) programın çok m'1· ~~ 

him oıdujuDU. ba8J}Ip dalıblmasmm --------••• f&Jdalı olacaimJ aöyJemlttlr. ll'lte-

p:NJONILD 
22 varpa: Sesafo:Dk koaaer 

Modelaobn. Glack). 

a1ı:ibc Kamutay aöd1n klfl oldufu
(Bacb, na karar Verınlttir. Bunun llzerlne 11ye 9lkU'ü' j.ı* ~ •;:ı:IJ;&: 

l'9fler topıanmtbr· Reis vekili srss .. _ Program ~ IÖZ 86)'ll· 
8AFD" KON8EBLD reyle ve ittifakla. CeWerlldBaiJniar b: fell &rkadaetan. teaekldlr ~ 

neelne ltim&t reyı v .. llllletimizin sayın vekilleıinln ttımat 

lst.aaba1 1kind icra memurlupa • e SOLDAN AGA: 
4aa: Bir borçtan dolayı sabJma.ımıa l - Nota - Serput 

6,45 Parla kotoaıral: Pllk. 7,10 Berin 
km& delpst: ar-.tıa (l,lS: n..., 
1,29 P91ia Kmo.,11: Pllk. ıt,11: Pllk. 
11: P&Ak. U Bedin Jaaa dalpaıı Orkestra 
( 14•15: :oevamı> ıs,ıo BGkretı RadJo 
orJr:ettrUI (14,IO: Devamı). 14,15 Par19 
ıtoıonyal: Li"'*"8 llıomer. 15: Parie 
...,...--.. 11Dnat. 11,11 .... lata 
..,_.: Hafif m..aı:L ti Billıır .. : Plak 
)lolaMrL ıa,S5 2oma ima daipu: Anno
aik k.oDHri- 18,50 Berliıı 1ma dalg... : 

mittir. Rey topl&DD'ken ismet Inöntı, larmdaıı dolayı du.3'duium Jülll aa• 
CeW Bayann yanma gitmi! " ild eak milinet kelimeaile ifade e4eblı.. 
arkadae çok saınim! blr tekilde uzun rim. Bu mtmıet bon:mıll ijdemek • 
müddet koaUllllUllardır. O eırada fo sere memleket ve millet için çalJf • 
toğrafçılar kUrS\lye rey ~rmefe ÇI· mak ve bu çahfmada sizin ytlJmek 
kanlardan ata bulmağa çalışarak bu ideallerinizi tebcil etmek en bq ..
arkadqça manzar&DID reeiiolerlnl al yem olaca.ktır. Buna aöz ftl'I,....._ 
inqlardır. Kalpten gelen bu IÖlller - aUal 

karar verilen Beyoilunda Ta.k6Dde 2 - Sucu - Er~k adı 
A188P&l&da Fatmahatun mahallt~m 3 - Bağı§lama - Sıkışıklık 
4e Kıtla arkasında Mete cadc\.tnde 4 - Nota - Imttl 
tBki 24, 2, 1 No. h bahçeli gazinoda 5 - Bayağı - Erkek adı 

Reyin neticesi riyaset tara(mclan ı lammftlr· Bandaa llODft l'Uml&lll8 • 
bildirilince Celll Bayar tekrar k'1r-- nln cQer madde1erlne geçllmiettr. 

burada da fikrini 
Wunan ft mezk&r guhıo)'a alt o- 6 - Setre - Ses 
laa t.abta w demir masalar, tahta ve f- Bir nevi gıda maddesi aata.a-

Hafif masild. 19,10 Prq: K11ç4lk konlerL 
19,55 Hla'ett Plllt. ............... 
psı: Bü,-k orlııeltra --.t. • ~ 
~ orkestraaı (Zeller Poncbielli, Pe
reft1f). 20,ıs Prac: FOK orkeatruı (Fı • 
~ ..... -). ID,40.,.,_._...._: 
...,_ clleetıa• 21 Pl'q' Aüeı1 '4a4e, 
21,40 Bükret: XarJpk konser. 21,55 Pras: 

..._. MDdalyalar, mermerli -- Eski pad ablann imzası 
4em:ir- .malyalar. mermeri •PBı>er 8 - Dua - Sual ek~ 
T...tn99k utırma mretile sat1'aeak 9 - Emir - Kıt - Yemek 
tir. Blrtntıl artırm&15.11.1937~ 10 - Saha - Evde gıyilir &erpUI 
il lüd Mat 9 dıuı U e kadar icra olu • YUKAR'llıAN AŞAGI: 
Ulak ve aıtır:ma4a tahmın edilen ı - Büyük kayık 
kı)lbltla 1'D U IDl btdmedıtı tü- 2 - A.s piemie yumurta - Uzuv 
tl:L6ı lbud aıtJımqa bıralalar&t i· 3 - lllve - :atıcu ettirmek 
ıma •• ••an 1937 ~ t - ta 
atJnll aat dok lca OD bft .aclar 5 - Akar .1U - Eser ••1:::6r l"'nnda 1Cra kılmaeakbr • - Bir nevi Amerika yenütl 
IUQı almak ~ ımı&J)leD 1 - Havada durabllİnek için 1ad· 
ltla 19 aat'lenlıt wh•IHw Mm iN 1ambr - Dertyl g&terlr 

lnm9* ----- uaı .. 8 - Bir aevt toprak - BQu 
clo9& ~ llllruutfllt .. ' - tnfet ~ 
~ ~ -~aaı 

Otkeltta ve wWso· 21 •fllııo, Ploraaa: 
te.aer. ..... .ta ..... ~ : 
Cı.o,ia. Mıvapi, Pri.-., ~. 
22,05 Prac 1ma clalpaı: 'Rlmald Eoraa
koY'an Caprido Beı....._ llAS ... 
ret: Lokantadan komer midi. 22,SS Pee-
te: Çipn maatkili. ....... 11,11 W,.. 
1a9& dalpsı: Orkestra. ......... Jlo. 
....-: Xoro ı.n..a. 21.SS Pras: BafM b 
rJlık masild. 

()PEIU.LAB, OPDn'LD 
2s,.e Pette: Opera Olbstruı Ohetho

..... _,._lıa) Ola -181La• 

..... : IC9mllt c-.. ••> ...... 

._..,._ .... ,,.... 7'' 
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ve GELGEVŞEKLIGiNE KARŞI 

H RMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 

EWWw (Po ta kutu .. u) 1255 Hormobin Galata İstanbul -

lstanl ul S thhat ve !çH n- ai Pi Lav enet Müdür'.iiğünde.n: 

~AYANI HAYRET 
BİR TEN 

''Makiyajlı,, 
görünmeksizin 

Mezun bulunduğu lstanbul Diş tabibleri mektebinden almış olduğu 
20 Teşrınısani 1340 tarih ve 68/ 363 numaralı Diş tababeti diplomasnıı 
kaybettiğ anla~ılan ı:no yılında Istanbulda doğmuş Kopernik Za.11-
goçyan'a Sıhh t ve lçtimai Muavenet Vekaletince ikinci nusha olarak . 
<lipoma venlcc ktir. 

Hükmü kalmayan yukarda numara ve tarihi yazılı eski diplomasi 
her kimın elinde ""örülürse derhal alınarak Ankarada adı geçen vekale
te gönderilmesi v:ya bulunduğu yetin Sıhhat Müdür.lüğün~ yahut Hü
kumet tababetine tl'slirn edilmesi ve elinde tutulan kımsenın de sağlam 
kefalete bağlanarak adının bildirilmesi alakadarlarca bilinmek üzere 
ilan olunur. 

• MMWB.Z: Mutlaka O!tuyunuz 

Kuştüyü Fabr~kası~.~~n: 
lstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali o~lu Kuştuyu fabrıkasında kış 

mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve 
her zaman rahat kuştüyü yatak, yastıkta yatmaları için fiatlarında 
mühim tenzilat yapmıştır. Mi.ikemmcl bir kuştüyü yastık yüzile be
raber (1) liraya fazla miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve so
ğuk kıs gecelerinde şilte ve yorganlar ve yastıklarımız .,.föı:ı>l ve rahat 

W • uyku temin eder. Tel: 23027 · . 

İnhisarlar- Umum Müdürltlğünden : 
Potas güherçilesi ticareti yapan tüccar ve esnafa 

l LAN 
2441 sayılı kanunla devlet ınlıısa.rı altına almı.11 potas güherçilesinin 

alım ve saumını yapan tüccar ve esnaf ~agıda Yazuı hukumıere göre 
hareket etmege ınecouraurıar: 

ı - Ellerınde potas guherçilesi bulunan tüccar ve esnaf ılanm neş· 
rinden itibaren bır ay zarfında bir beyanımme ile ve ayrı, ayrı gosterü
mek üzere ilanın neşri tarilıınde ellerınde bulunan veya sıpariş edilmış 
olan potas glılıeı çilesinm cins ve mıkdarıru her yerde lnhisarlar ldare
sine bildireceklerdir. 'füccar ılanın neşrınden evvel siparış etmiş bulun
duldarı gUheı çilenin sipariş ve siparişin kabul vesaikıni de lnhisar Ida
relenne göstermeğe ve musaddak bir suretlerıni vermeğe mecburdurlar. 

2 - Potas gilherçilcsi ticaretile meşgul ola.nlıar bu ticareti yapabilme· 
~eri için Inhisarlar ldarelermden birer ruhsat tezkeresi alm.ağa mtcbur· 
durla.r. · 

3 - Bu !ilanın neşrinden itibaren bir ay zarfında beyanname vermi
yen ve ruhsat tezkeresi alnııyanların ellerinde bulunacak potas güher
~ilesi kaçak itibar olunarak müsadere edilecek ve haklarında kanuni ta
ltlbat yapılacaktır. 

4 - Potas güherçileei '1!atan tüccar ve esnaf aldıkları ve sattıkları gü
herçilmım m1kt4~ nereden 8.llp kime sattıkla.rmı gösterir bir defte.r 
tutacak ve bu defteri heran Inlıisar Idaresi memurlarının mürakabesine 
ha.ztr bulunduracaklar ve bu maddeyi ancak kullanacağı şekle göre ya 
mahalli sıhhat veyahut sanayi müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş 
vesıka verecek ihtiyaç sahiplerine satacaklar ve bu vesika.lan da talep 
vukuunda inhisar memurlarına göstermek üzere s:ıklıyacaklardır. 

5 - Potas güherçilesinin memleketin bir tarafından diğerine nakli 
iQm inhisarlar idaresinden bir nakliye ruhsatnamesi alınması ve güherçi
lenin sevkedileceği mahalle vardığında bu ruhsatnamenin mahallindeki 
Inhisarlar ldaresine tevdii mecburidir. 

Tezkeresiz nakledilen potas güherçilesi, 2441 sayılı ıcanun hükümlerine 
göre, evvel emirde Inhisarlar Idarelerince zabt ve müsadere olunur. 

DIKKAT: 

6 - Potas güherçilesi tedarik etmek isteyen toptancı tüccar her de
tasmda idaremize müracaat etmelidirler. Güherçile ya Idarenıiz tarafın
dan verilecek veya hariçten celp için müsaade edilecektir. 

7 - Bir.inci madde mucibince verHecek beyannamede cins ve mikdarı 
gösterilecek elde mevcut güherçile ile bu ilanın nesrinden evvel 9ipariş 
edilmiş veya bundan sonra verilecek müsaade ile g~tirilecek olan potas 
gilherçilesinin vürudundan beher kilosu ve kesri için bir kuruş inhisar 
resmi a.Imacaktır. (7525) 

ÜSKÜDAR • KADIKÖY ve HAYALiSi 
HALK TRAMVAYLARI TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şebekelerimizde Dk ve Orta mek teplerle Lise talebelerine t;atbik edil

ınekte olan tenzilatlı bilet Ucret tari fesi, 15 lkinciteşrin Hl37 pazartesi 

gününden itibaren, şirketimizce usulü daresinde tenzilatlı gezi varakası 

Verilmek şartile, Ytiksek mektepler talebesine de teşmil edilecek ve yilk

ııek mektepler talebeleri için şimdiye kadar tatbik edilmekte ofan tenzi

latlı tarife aynı günden itibaren hü küınden kaldırılacaktır. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PIY ANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamıştır ... 

Girinci Keşide 11 lk·nciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 3 o . o o o Liradır._ 

Havalandır1lmış 
YENi PUDRA 

C LuDE Ht:MEN GÖRÜNMEZ 
Makiyajı aratmıyan ve hatırlatmı

yan taze, nerm.in ve cazip bir sevımli
Iik, o kadar ince ve o kadar hafiftir 
ki cild üzerinde 8.dcta görUlmcz bir 
pudradır. Hiç kimse, yüzünüze bakın
ca güzelliğinizin tamamen tabii ol -
madığını iddia edemez. 

Bunun sırrı, yeni "havalandırma,, 
usulü sayesinde temin ve Tokalan 
pudrası da bu usul dairesinde istihzar 
olunmuştur. Gayri kabil zannedildiğ 
halde on defa daha ince, daha ha -
fiftir. Hemen bugünden "havalandın! 
mış,, yeni Tokal on pudrasını .e. ·rübe 
ediniz. Bütün giln, işiniz başında "'a.
lıştığmız halde, yüz~nüz k~tiyye~. ~~r ı 
minliğini kaybetm1yccektır. Butun 
gece dansctscniz bile teninız, daima 

1 
ter ve taze kalacaktır. Yalnız Toka· 
lon pudrast sayes:nde cazip ve se
vimli blr güzelliğe malik bir ten te
min ediniz. 

PAMUK SArtA Y ii 
TORK ANONiM ŞİRKETi 

ikinci llıin 
Pamuk Sanayii Türk Anonim Şir 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
En muannit C>ksürüklerle 

bmofit, astın, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla-

ra vikaye edici tesiri faya-

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 

bulunur. 

keti Hissedarlarının 7 Birinciteşrin İngiliz Kanzuk Eczanesi 
1937 tarihli fevkalade içtimamda it-
tihaz edilen karara göre mezkur Şir- Beyoğlu, İstanbul 
ket feshedilerek tasfiye haline ko - iil•••••••••••••••-n••••••••
nulmuş ve Bay Aroldo Vannucchi 
Tasfiye memuru tayin kılınarak Şir
ketin tasfiyesini icra için kendisine 
kanuni en geniş salahiyetler bahşe
dilmiştir. 

Şirketten alacağı olanların, Tica
ret kanununun 445 inci maddesine 
göre, alacaklarını tesbit ettirmek 
üzere azami bir sene zarfında Şirke • 
tin Galatada. Karamustafa sokağın -
nında 4 üncU katta idare merkezine 
da 149 nUımaralı Ovakimyan Ha
müracaatları iktiza eder. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Muhamme:o. bedeli Eksiltme saati 
195 takım elbise, ceket, yclek, 
pantalon, kasket 3095 lira 14 
51 adet palto 561 ,, 15 
217 çift fotin 1085 " 16 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince mikdar ve muhammen bedel

leri yukarıda yazılı mclbusat ve fotin eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme, 24-XI-937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü her 

birerlerinin hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat 
Şubesindeki Alım komisyonund yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur.7564 

Işbu ilan her biri azami bir hafta 
ara ile müteakiben Uç defa neşredi· 
lecek, yukarıda mevzuubahis müd -
det üçüncü ilanın neşri tarihinden i
tibaren cereyana başlıyacaktır . 

. TASFlYE MEMURU a Sandalya ve Mobilyanın. 
Motorlu· Vasıtalar Hem ucuzunu, hem güzelini almak için Istanbulda Rızapaşa yoku

şunda 66 No. ASRI MOBiLYA mağazasını ziyaret ediniz. 
Adnan Halet Taşpmar AHMET FEYZi Tel: 23407 
Otomobil kullananlara ve ş_oförler- ---------------------------

le motör işlerinde çalışanlara lazım 
bir kitabdır. Kitabcılardan arayınız. 
Tevzi yerleri: İstanbul.da İkbal ve 
Sühulet, Beyoğlunda Haşet Kitabev
leri. 

-··NEDEN? •• , 
Uyk'usuzluğa, asabi çarpın
tılara, bat dönmelerine gö
ğüs germeli? 

KARDOL 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
26. 11. 937 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(10,000) lira keşif bedelli Halkalı Ziraat mektebi tamiratı açık eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni sartna
ıneleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia MüdürlU
ğünden yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (7565) 

Istan::::~::::·~ncl ti- c: p R o F i L A K s i N -:1 
caret dairesinden: Türkiye Iş Ban- Belsoğukluğu ve Frengiden korur. -
kası lstanbul şubesinin Galatada Meh 

met Ali Ji>aşa hanında Memba Sulan 

Türk Anonim Şirketi aleyhine açtığı 
alacak ve iflas davası neticesinde 5. 

10.936 tarihinde ~ahili temyiz t.>lmak 

üzere sadir olan gıyabı hükmü havi 
ilam oturduğu yeri belli olmıyan 

Memba Suları Türk Anonim Şirketine 
tebliğ olunamadığmdan işbu ilamı te· 

bellilğ ile aleyhine yüksek vazifeli 

mahkemeye müracaat etmek için ken 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremizın Kadıköy - Üsküdar Şubesi ll>-11-937 tarihli pazartesi 

gününden itibaren Kadıl<öy Mühiirdar caddesinde Maliye Tahsil Şube· 
si yanındaki 78 numaralı eski ltalyan mektebi binasında faaliyete geçe
cektir. Bu tarihten sonra Anadolu yakasına ait bilumum müracaatların 
yeni binadaki şubemize yapılmasını sayın Abonelerimizden rica ederiz.7563 

1.~+a.~bul ~nhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Hukmu Ikı.ncıteşrin sonunda bitecek olan müskirat satıcıl.annm ruhsat 

teskerelerinjn yenileme muamelesine 1!'>-11-937 gününde başlanarak 
10-12-937 Cuma akşamına kadar devam edecektir. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra- disine bir ay mehil verilmiş ve ilan 

miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır •• j s~:et~ mahk:_me divanhanesine ta:!ik 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin edeni 1 edıl: oldugu hukuk usul muhake
.melerı kanununun 141 ve 142 inci 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek isteyen satıcıların tayin olunan gün 
lcrde eski tezkereleriyle Kabataşdaki Inhisarlar Istanbul BaşmüdUrlüğline 
müracaat etmeleri ve 10-12-937 tarihinden sonra tezkerelerini yenile 
miyerek içki satanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 
(7425) 

bu piyangoya işfirak edin~.- 1 m~dcleri mucibin~ llb ~~ =~=h=ili=i=: =A=h=m=e=t=E=~=i=o=Y=A=L=M~A=N=.=U=m=u=~~~=~e=ş=ri=~=f=ı =W=a=re~E=d=~=:=S=.=S=~~™= 
't irketi. Basıl ı · er TAN Matbaası 

Beyoğlu birinci sulh hul:nık hakim 
Nğinden: Fatma, Güldane, Maide, Ali 
ye vesairenin müştereken mutasarrıf 
oldukları 4200 lira muhammen kry .. 
metli Feri.köyünde Baruthane cadde
sinde yeni 39, 41, 43 nümaralı bir ev 
ve iki di.ikkan ile ayni mahalde Kos 
tanttlr.l caddesinde 73, 75 numaralı ve 
3500 lira kıymetli ev iJe altındaki dük 
kan ve 37 nümaralı 1200 lira muham 
men kıymetli ve Kasımpaşa caddesin 
de Bozkurt sokağında 2000 lira mu .. 
hammen kıymetli ve P8 nümaralı di
ğer bir ev.in temamı şuyuunun izalesi 
için açık artırmaya konulduğundan 
10.12.937 cuma günü saat 15 den 16 
ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi 
baş katipliğince müzayede ile ayrı 
ayn saWacaktır. Artırma bedeli mu 
ham.men kıymetinin % 75 Şini bulur• 
sa o gün ihale edilecektir. Bulmadı
ğı takdirde ikinci artınlması25.12.937 
gününe gelen cumartesi günü saat 
11 den 12 ye kadar icra olunacak ve 
en çok artırana ihale edltlecektir. Gay 
rimenkullerin evsafı muhakeme baş 
katibi nezdindeki 937 / 31 numa.ralI 
dosyada yazılı olduğundan anlamak 
isteyenler orada okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikın~. mall"4 
ye, belediye, vakıf icaresi ve tellfıliye 
ile 20 senelik evkaf taviz bedeli müş.. 
teriye aitt'Lr. 

3 - Artırmaya girmek isteyenler 
muhammen kıymetinin % 7 · buçuğli 
nisbetinde teminat akçesi veya ulu ... 
sal bir bankanın teminat mektubunu 
getıiırmeleri şarttır. 

4 - Artırma bedeli ihaleden itiba,.. 
ren beş gün içinde muhakeme kasa-. 
sma yatırılacaktır. Aksi takdirde iha.
le bozularak farkı fiyat ve zararı zi .. 

yan ve faiz b:ıla hUküm kendisinden ar. 
lmacaktır. 

5 - 2001 nümarnlı icra ve iflas ka 
nununun 188 inci maddesine tevfikan 
gayri menkul üzerinde ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alacaklılar gayri: 
menkul Uzcrindcki haklarmı bilhassa 
faiz ve ma..qarife dair olaIJ. iddealarmı 
isbat için Han güniinden itibaren 20 
gün içerisinde evrakı müsbiteler ile 
birlikte satış memuruna ıni'racaat et 
meh'dir. Aksi takclirde hakları tapu 
kütüğü ile sabit olma.yruı.Iar satıs pa
rasının payl~masmdan hariç kalır • 
lar. 

6 - Şartname muhakeme divanha 

nesinde herkesin görebileceği yere a. 
sılmıştır. Fazla malfımat almak iste
yenler 937 / 31 nüına.ra ile başka tipli· 
ğe müracaatları tllan olunur. (1695) 

KAYIP: Tatbik mühürünıü kaybet. 

tim yenisini kazdıracağımdan eskisi. 
nin hükmü yoktur. Afyon Karahisar 
nakliye tabr.ırunda asteğmen 

Şakir Gürçay 
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TAN 

TA&İi KAHYAC.IH 

9 - 11 - 937 

BUNU 
IJN(JTMAYIN: 

TELEFON EtıEN Kk.Hf.N • .!lı\ 1 
~OVl~ SU AK~AM ı<.IR I KL\G1M 
YAR, BALOYA 1<.AT'lYEN C.İI>& • 

MİVtCe(;İM / 

; •• BİR FIN<..An KAYNAR 
C,A.VA 8\R ~A~I~ TA6İl 
KAHY~KMI ? .... 

OooK!. •• TABİİ K•ttYAI\ eht 
\LA.C.A StDE\. ···-

~4YE~lNoı; . .. oHiLMi. . .., 
ıtEVC.lL\M f.,,,. 

so6u6A KARŞ/ 
TABİİ K.llt:t/YAK 

-----------------------·--------------------------------------........ _______________ , Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza saf ve tabii Hasan pirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, pata-

tes, mısır, bezelye, türlü, badem, çavdar. 

ÖZÜ UNLARI 
yediriniz. Avrupanm bayat veya terk~bi meçhul unlarını yedirmeyiniz. 

Doktorunuza Sorunuz 
Allahm yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü unlanna doktorunuz fa

hadet eder ki hayatın ve tabiabn en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. 
Hasan özlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünümalanna yardım eder. Onları Çabuk büyütür. Neş'eli tom

bul hastalıksız tombul yapar. Ha.an Özlü Unlarile çok leziz_ mahallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka Hasan markasma dikkat. 

SEFAliN KAŞE 
IME~~şs~=ımns .... k l iki h İ 11·· ı .. h t ki El~fterin ~ğo~, Sevasti, Pan~~ot, Ka ogu a gın 1 an er ur U as al 1 ara 
ter.ına Sofıya ile şayian ve muştere - b"I' F k İ b" k 
ken mutasarrıf bulundukları Büyüka yol aça ) ff. G a ır aşe 
dada Nizam caddesinde eski 23, 25, 
kapı ve 3 parsel N o.lı altında dükkanı 
olıa.n kargir bağçel'i. iki evin i.zaleyi 
şüyu suretile satılmasına karar veril
miş olduğundan açık arttırmaya kon
muştur. Mezkur evlerin hududu iki 
tarafı Olğa ve Yorgi çavuşoğlu Dimit 

Ufak bir üşütme, 
büyük bir hastahk 
çıkarabilir. Yücu
dünüzde bir kırıklık 

hissederseniz 
derhal bir 

SEFALİN 
alırsanız derhal 

iyileşirsiniz. 

BAŞ • DİŞ 
ve bütün ağrılara 

karşı SEFALIN 
kullanınız. 

Eczanelerden 1 lik ve 

12 lik ambalajlarını 
ısrarla arayınız. 

SEFALIN az zamanda büyük bir rağbet kazanmıştır. Herkes 

onu ısrarla istemektedir. Siz de alınız. 
'"••, • • · ' '; '• , •, • ;~. '• f • • • r ' • 

. . .,. .. . . . .. .. " .... , 

Halle tlt19"' plfı· 
11•11 Hllnıun lltı• 

fi Miktarı 1/t • l/I 
t * '•ha fazlı artırıl

• '9lır. 

OUINIC 111 r7 Uhl • 
ıuıı çllıuk kunır111 ' 
" uı:lırı t1111lzlır•R 
111Ql'9Jd11pdlr. 

''B ~ 
M·· ır daha ucuz 

urekkepr K 
kullanmam ı alem 

~11!19 ,,.,_ aya karar verdim!,, 

Ucuz bir kalemin her uman pahalı olduR"unu binlerce kişi anlamış 
ve kalemini PARKER VACUMATIC le de~irmiştir. 

Bir PARKf.R V~CUMATlC de kolaylık, hassasiyet, zarafet, 
eağlamlık ve vcrt.ceği randıman gösterirki eizin de tutacafınız yol 
PARKF.R yoludur. PARKF.R mürekkepli kalemleri o; 102 daha 
fazla. müre_kkcb almak surctile en fazla milrekkeb istiab eden ka
lemdır. Goz~lıcı r~nklerle. yaprak sedeften yapılmış ve yılankavi 
h~lk~larl;a ııuslü murekkcbı boydan boya rözükür asnn en mlite
ka!11.ıl hır le.alemidir; ucları halis altından ve kağıdı yırbıiayan 
platınle yapılmıştır. 

PARKER hu san~~ide beynelmilel raklbsizdir, iptidai madde-

l 
l~rı ıı:nal tarzı, kul\anışı, pratikliği yer yüzilnde 'fi hıç hır kalemle mukayese edilemez. 

rar er ~ VAWMATic D 
Dört boyda olan bu kalemler 

etandard 10,- T. '-• MaJor 1e.- T. L: 
••l•nd•r '19,llO T. L, Maxıma ao.- T. '-• 

UMumt acente V• aatıt yari : 
IHAllOÖLU HAMDI, ıtlTAllNA•l IA'IWI ı. lllllTITI tllftll 

Ytııl PostahUI 11614tel Ilı. • 1111,. U,U, Al'Jloılll' c:Mdell 11111 

ri uhdelerinde bulunan 2 Parsel No. Muhtemel rahatsızbk
lı hane ve bağçe ve d':ğer iki tarafta 
Nizamı caddesi ve bakkal Nizamettin 
sokağile mahduttur. Meomu sahası 
411 metre murabbaı olup büyükevin 
sahası 79 ve küçük evin sahası ~l ,5 

ların hepsini önlediği 

gibi nezle, grip, boron· 
ve ilave olunan mutbah ve bağçelik citi de kısa bir zaman
kı.smm sahası 29,5 ve banyo kısmı - s 

da izale eder. Harare

ti süratle düşürür. 

nmda 5,5 metre murabbaındadır. BU.
yük evin zemin katında b:ir bakkal 
dükkanı ve üstünde bir sofa, üzerinde 
dört oda, bir yüklük bir mutbah, ve 
bir hela. Mıutbahta bir sarnıç. Kfü;tik 
evin zemia:ı katında bir sofa üzerinde Gripin aijrlların aman .. 
hın' oda. bir mutbah, bir hela. üstün 
de bir sofa üzerinde iki oda, arka ta
rafta sonradan ilave edilen bir çama 
şırlik, bir banyo mahallli ve bağçede 
bir kapısı vardır. Kıymeti muhamme
nesi 3571 liradır. Vergi, tenviri.ye ve 
tanzifiyeden mütevellit belediye rü -
suınu bedeli müzayededen tenzil e;li

Iir. Te11aliye, ihale pulu ve 20 sene
lik taviz bedeli müşteriye ait, olmak 
üzere kıymeti muhamroenenin % 7,5 

sız düşmanıdır. Diş, baş, 

~~~ ad~~ romaff~b 
ma, mafsal evcaında 

..o._ 
kat'iyetle tesir gösterir ve günde üç taneye 
kadar emniyetle alınabilir. 

ğu rusbetinde pey akçasile bera~r icabında günde l kaşe ahnabilir 
talip olanların 9.12.937 perşembe gu- 1 • dikkat. Taklidi • d 

• 
nü saat 14 ten 16 ya kadar 937 / 59 sım ve erın en 
No: rasile müracaat etmeleri. ve art 1-
tırma şartnamesinin 20 gün sonra 
herkesin görebileceği ve taktir olu -
n:an kıymetin % 75 ş1rıi bulmazsa en 
çok artıranın teahhU.dü baki kalmak 
üzere 15 gün daha uzatılıp fazla.snıa 
talip olana 24.12.937 tarihine müsadif 
Ouma günü ayni saatta kati ihalesi 
· cra kılınacağından mezkur gayrimen 
~ul üzet.lınde ipotek sahibi alacaklı -
larla diğel', alakadarların haklarının 
ve hususile masraf ve faize dair id
dialarım evrakı rnüsbitelerile 20 gün 
zarfmda bildirmeleri aksi takt':roe fia 
tış bedelinin paylaşmasından hariç 
bırakılacakları ilan olunur. 

Istanbul ikinci iflas memurluğun -
dan: Müflis Mehmet Kadrirun Bursa
daki köşkü hakkında iflas idaresince 
açılan iptal davası üzerine cerey::m e
den muhakeme neticesini alacaklıla
ra bildirmek ve alacaklıların da i.;te
nilen beyyine ve sair esbabı sübuti
yeyi idareye vermek ve idarer'- su
reti hareketini tayin etmek üıere a
lacaklıların 12.11.937 cumartesi saat 
10 da dairede hazır bulunmaları ve 
gelmedikleri takdirde masaca hiçbir 
mesuliyet kabul edHm:iyeceği iflas i
dare kararile ilan olunur. (1702) 

KAYIP: 935 senesinde Bursa kız li
sesinden aLdrğım şahadetnameyi kay· 
bettiım. Yenis!ni çıkaracağımdan eski 
smm hükmü ~almadığını ilan eder:m. 

Sabahat Emin 

Bey~··~e öhürük, bronşit çemkeyin 
Pastil For kullanın! 

' 

~/- PASTiL FOR -""\ 
ıU öksürük, nezl~, bronşit, bademcij 
~ ilt ihabr, bogaz taharrüşlerini 

' ·.~~.::~.~::.~:r:~~~~:~~~ .. ~r. 
PASTİL FOR 

--o--

Ağız ve burur:dan alı 

nan bütün mikroplar 

karşı en müessir 

septiktir. 

Pastil For olan ev, bu hastahklara 
karşı sigorta edilmiş demektir 


