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BUGÜN: ikinci sayfamızda iç haber

ler, üçüncüde dünya haberleri, beşinci

de Doktor Echstein'in köylerde yaptı· 

ğı tedkikler, altıncı, yedinci, sekizinci, 

dokuzuncu sayfalarda Başbakanımızın 
nutukları ve Kamutay müzakereleri, 
10 uncuda askerlik bahisleri. .......__ 

5 KURUŞ 

Başbakan dün programını bildirdi 

B~bakan B. Celal Bayar nutkunu söylerken 

B. Celal Bayarın nutku 

Her iıte plô:n, program 
ve rasyonel çatıımayı 
temel olarak alacağız 

d ~u!ay dün tarihi toplantıların· 
an hırını daha yapb. Celal Bayar, 

P.~Knunııu izah etti, milletin vekilleri 
~rk inkılabının bu güzide evladinin 
IOzlerini büyük bir alaka ve dikkatle 

Hükümetin 
I> rog ram ı 
Başbakan Celal Bayar, dün, Ka .. 

~utayda yeni hüküınetin programını 
ızah etti. Bu program, Atatürk'ün 
nutkunda esas direktiflerin her Ba· 
kanlıkça nasıl tatbik olunacağını 
tıöaterir açık, samimi ve toplu bir ic
ra Planıdır. 

Kesif ve tecanüslü yeni bir say 
devı-esine girmekteyiz. Prensipler 
ıtıuayYen, kanaatler olgun, istika
~et~~ beIJi, vasJta ve kuvvetlerimiz 
. afıdir: işte öünkü nutkun herkes 

Üzerinde bıraktığı ilk tesir! 
• Plaruı çalışma, sayın Başbakanın 

ftındiye kadar .bütün faaliyetlerinde 
baılıca parolası idi. Endüstri dava
ıtıızın başlangıcında başlamış olan 
hu Usul, ıimdi hükümetin bütün İf 
hayatına haklın olmaktadır. Plan ve 
Coordination, maddi manevi milli 
etnek ve si.yin daha iyi randıman 
"ernıesini temin eder. 
.. liükümet programının dikkatde
ger ikinci bir buswiyeti, devlet ve 
ferde, resmi ve hususi tetebbüs ve 
faaliyetlere aid vazife ve mesuliyet
ler hususunda Parti programı esas -
larını yeniden ~esbit etmesidir. Ruhi 
iınil, her itte b~k rol oynar: Bat -
bakan Celal Bayar~ bu arnil etrafm -
da teşevvü~ler uyanmasını menede
cel;< surette vaziyeti aydmlatmı§tır. 

Senelerdenberi istikrar ve hu.zur 
~çinde istikbali inşa etmeğe uğr14an 
nıkılabcı Türkiye aynı tartlar içinde 
aYllı nıilli ve tarihi davayı yürüt· 
nıekte devam etmektedir. Mesele 
hundan ibarettir. Millet bütün cehd 
•e eıneklerini Celal Bayar hükünıe· 
ti İle birlikt~, Atatürk'ün eserine 
hasredip gidecektir. 

Bütiiıı milletin itimadını hiç §ÜP· 
hesiz haiz olan yeni hükümete, it ba· 
tında rııuvaffakiyet dileriz. 

dinlediler. Hemen fier bahsi ulvi bir 
heyecan ve sevgi ile karıılanan prog· 
ram üzerinde milli birlik bir kere daha 
tecelli etmİf oldu. Büyük Meclis itti
fakla cumhuriyetin yeni kabinesine 
inanını ve güvenini gösterdi. 

Dün, gerçekten meclisin fevkala· 
de günlerinden biri idi. Hükümetin 
programı izah edileceği bilindiğinden 
üç yüz altımı dört mebus hazırdı. dev· 
letin büyük memurları, kordiploma· 
tikten birçok zevat, pek çok dinleyici 
erkenden meclise gelmi§ bulunuyordu 
Afgan mebusan meclisi reisi ekselans 
Abdülahad Han, yanında Afgan bü· 
yük elçisi Sultan Ahmed Han olduğu 
halde cunıhurreisi locasında bulunu 
yordu. 

Saat on dörtte heyeti umumiyeyi 
toplantıya çağıran ziller çalındığı za. 
man, bütün ımebuslar ve başlarında 
Celal Bayar olduğu halde kabine aza
sı yerlerini almış bulunuyorlardı. 

Toplantıyı reis vekili Hilmi Uran 
açtı ve yugoslav meclis reisinin telg
rahm okuttuktan sonra hüküınet rei
sine söz verdi. 

Karnutay, Başbakanı köşesinden 
kalkıp kürsüde Yer aldığı ana kadar 
hararetle ve muhabbetle selamJadı. 
ihtilalin ilk gününden beri bu kürsü
nün yabancısı olmıyan Celal Bayar, 
arkadaşlarının göstermi§ olduğu can
dan ve fasılasa tezahür arasında bü
yiik bir belagatle programını izaha 
baıladı. 

Büyük Şef'in direktifleri ve Cum• 
huriyet Halk Partisi progranunın yÜ· 
ce hükümlerinden yuğurulmuş olan 
ve milletin bütün isteklerine cevab 
veren nutkuyla yurdda yeni hamle 
kaynağı olacak çalııpınalar tebşir eden 
bu samimi ve realist İnsanı, Meclis 
bağrına bastı. 

8. Celal Bayann nutku 
Celal Bayar'ın sürekli alkışlar ara

sında söylediği nutuk şudur: 
Sayın arkadaşlar; 
Reisicumhur Atatürk'ün tayini ile 

Başvekalet vazifesini üzerime almIŞ 
bulunuyorum. Kendilerine takdim et
tiğim İcra Vekilleri Heyeti listesini 
de tasdik etmiş bulunuyorlar. 
Arkadaşlar; 

Eğemenlik ulusundur. Teşekkül 
eden her htiküınetin 'Teşkilatı Esa-

Sürekli alkışlar ve tezahürler arasında 

Kamutay m~vcudun illilakiyle ve 

364 reyle B. Celal Bayar hükümetine 

büyük ve yüksek güvenini gösterdi 
Hükümet, Büyük Şefin verdiği ana 
direktiflerin ışığı altında programın 

başarılmasını üzerine almıştır 

Dünkü Kamu.tay toptantısındct Veküler, Bcqbakanımız 
B. Celal Bayar'ı dinlerlerken 

siye Kanunu,, hükümlerine uyarak 
programım büyük meclise arzetınesi 
ve itimat reyinizi istemesi Jazımdır. 

Yüksek huzurunuza her birinizi de-

rin sevgi ve saygrlarımla selamhya
rak ben de bu maksatla çıkmış bulu
nuyorum. 

Bizim gibi parti hükfunetlerinin 

kendilerine mahsus bir programı yok· ne de eğer vaktinde yapılmam19 !sa 
bu kadar ağır bir mesuliyet hiç bir 
nesle teveccüh etmemi~tir. 

tur. 
Takib edecekleri program şahısla~ 

rınızda ve meclisin yüksek manevi 
şahsiyetinde kuvvetle şerefle te~sil 
edilmekte olan ve hiiyük türk mılle
tinin arzu ve iradelerini toplayan 
Cumhuriyet Halk Partisinin realist 
ve dinamik prograınıdir. (Alkışlar). 

Büyük Şef'in ana direktifleri 

Milli zaruret halinde görülen bir 
işin başarılması için sarfedil"ek her 
hangi bir emek veya fedakarlık istih· 
daf edilen milli netice karJısında da· 
ima küçüktür. 

Her işte plan, program ve 
rasyonel ça11.1ma 

Hüktlmet, Şefin bu kürsüden verdi- Biz bu ana fikirlerle meşbu olaratC 
ği ana direktiflerin ışığı altında "da· çalışacağız ve daima her işte plin 
ima daha kuvvetli, daima daha refah- program ve rasyonel çalışmayı temel 
II hür ve müstakil türkiye,, halinde olarak alacağız. 
ifade edilmesi de mümkün olan bu İleri teknik sürat, dikkat, takib fik
programın başarılması işini, üzerine ri önü görüş çalışmalarmuzm, ana 
almış bulunuyor. 

(Sonu 6. ncı sayfada) 
Arkadaşlar; 

Harb sonrası kadar tarihte hiç bir 
devre ibretverici dersler ve türk in· 
kilabınm her adımındaki, büyük isa
beti teyit edecek çeşidli vakalar ve 
mücadelelerle dolu geçmemiştir. 
Zamanımızda bir çok şeylerin yal· 

nız daha kuvvetli olmak için değil i
leri millet olarak var kalmak için ya· 
pılması bir zarurettir. 

Ne bu kadar şerefli bir vazife ve 

Fıkra 

. Öğrenelim! 
Gazeteci arka.daşlarla, Almanya

mn meşhur endüstri kurumlarından 
birini dolaşıyorduk. Bir aralık bizi 
idare meclisi reisinin odasrna çıkar
dılar. lri yapılı, esmer v~ sevimli bir 
zat! Türkçe olarak: 

B. Celôl Bayardan sonra söz 
alan mebuslar1n beyanatlar1 

- Hoş geldiniz! dedi. 
Nasıl tiirkçe bildiğine şaşırdık: 
- Ben, dedi; Ahmed Nesimi Be-

yin ziraat nazırlığı zamanında 1:1ü:e· 
hassıs olarak Türkiyeye gelmıştım. 
Hatta Dikili taraflarında bir çiftlik 
alıp ömrümü bitirmek istedim. 

Sonra bir hatırasını nakletti: 
- Mütehassıs sıfatı ile işe başla

mak için Anadoludaki türk köylerini 
ve köylünün say ve hayat tarzlarını 
bilmek lazımdı. Bir seyahat tertib et· 
tim. Muayen günde Haydarpaşa istas· 
yonunda ziraat umum müdürü ile bir· 
Jeşecektik. Umum müdür yanımıza 

geldi, fakat kalem esvabı ile! 

Dünkü Kamutay 'oplantısında mebuslar B. Celal Bayarın nutkunu tlinlerlerkıc 

(Y a.zııı 9 uncu saylaJa) 

"- Aman nasıl olur, dedim; bu 
kıyafetle mi ata bineceksiniz? 

·~-Ata mr? Niçin? 
"- Köyleri başka nasıl dolaşabi

liriz? 
"- Zahmete ne lüzum var? Köy· 

lüleri istasyonlara çağrrırız! 
"Her ne ise ben dediğimi yaptım: 

köylerde dola~tım, yedim, içtim, yat
tım, kalktım ... Siz köylerinizi tanı
malısınız. Benim zamanımda tanımı· 
yordunuz! Köylü/eriniz~ tenkid eder
ken, içlerinde bulundukları şartları 

ekseriya düşünmez-.iniz.,, 
Dün gaztf.::emize koyduğumuz ra

porun hemen her tarafta al§ka uyan
dırdığım gördüğüm vakit, /Ju lrkra 
aklrma geldi. Sayın Bn. Aletin ııcş
rettiğimiz iki yaz1s1 gibi, bu rapor da 
bize bi/n,..,diğimiz bir 8/emden bahse
diyor gibi gelmı}or mu? 

Birçok işlerd~ hakikat. bugün da
hi, bilmekte olduğumuz değil, öğr'l
necek oldutumuzdur. - F::ı.tay 
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Faydalı filmler 
Her sinema seansında programa ilaveten bir faydalı film gösteril

mesi hakkındaki çok yerinde kanunun tatbikine mevsim başından be
ri şahid oluyoruz. lstanbuldaki sinema sahibleri, bir külfet diye önce
leri biraz ıızlanmıf oldukları bu yeniliğin kendileri için külfet değil, 
bir nimet olduğunu anlamaya başlamışlar mıdır, bilmiyorum. Fakat 
bildiğim bir şey varsa seyircilerin mevsim başından beri programa ilave 
edilen faydalşı filmleri büyük bir alaka ve dikkatle karşıladıklarıdır. 

Sinema, bir eğlence vasıtası olmak hüviyetine öğreticilik vasfını 
ekliyeli çok olmuştur. Birçok garb memleketlerinde beyaz perde ilk o· 
kuldan üniversiteye kadar bütün öğretim müesseselerinin ders cihaz
ları arasında yer almıştır. Sinemanın halk terbiyesi bakımından arzet
tiği ehemiyet ise her türlü şüpheden azadedir. 

Hakkında en fazla eser okuduğunuz ve bu itibarla da en iyi tanı
dığınızı sandığınız bir memleket veya ıehrin beyaz perdeye akseden 
manzarası, sizin okumak yoluyle ondan edindiğiniz hayalden ne ka
dar farklı olduğunu hayretle görürsünüz. 

Süratle kayan ve değişen canlı resim, birkaç saniye içinde yüzler
ce sayfanın belagatiyle gözlerimize hitab eder, ve dimağımızı, yorma
dan doldurur. 

Kitabı sevmenin sinemaya karşı husumeti amir olduğunu sanan
lar yok değildir. Fakat kalıblara bağlı kal~anm bir tezahürü olan bu 
zihniyet kolay müdafaa edilemez. Sinema hiç şi.iphesiz ki kitabın saha
sına tecavüz etmiştir: fakat bilhassa tasvir hususunda kitaba füıtünlü-
ğünü isbat ederek. · 

Sinemanın müdahalesi kitabın ehemiyetini azaltmamı§, yalnız 
ona hakiki yolunu işaret etmiştir. 

insanlığın en büyük endişesi öğrenmek, zihnen yükselmek oldu
ğuna göre bu hizmeti gören kitab kadar sinemayı da tebcil ve takdir 
etmemek için hiç bir sebeb yoktur. Entelektüelin vazifesi, kitab gibi 
beyaz perdenin de, insanlığın kültür ihtiyacını karşılıyacak bir seyir 
takib etmesine çalışmaktır. Türkiycde sinemanın bir kültür vasıtası 
haline gelmesine doğru ilk adım addettiğimiz faydalı filmler kanunu
nun tatbikini de bu düşünceyle alkışlıyoruz. 

Yormayan, eğlendirici bir şekle bürünen öğretme vasıtasının halk 
terbiyesi bakımından ehemiyeti, halkın ona karşı gösterdiği ho§nud
auzluktan kolayca ölçülebilir. 

Devletin, yerinde bir müdahalesinin mahsulü olan bu çok faydalı 
teşebbüsten beklenen randımanın azami şekilde temini için sinemacı
lanmızm, filmlerin seçilmesinde, bu kanunu koymakta amil olan aynı 
zihniyetle hareket etmelerini beklmek hakkımızdır. Yaşar NABi 

İnebolu faciasının 
muhakemesi 

İzmir, 8 (Hususi muhabirimizden) 
- İnebolu vapurunun batması ve bir. 
çok yolcuların ölmesilc neticelenen 
facianın muhakemesine bugUn de şeh
rimizde devam olundu. Bu celsede 
müddei umumi iddianamesini okuya
rak tnebOlu vapuru sUvarisi Mchmed 
Ali'nin tedbirsizce hareketinden dola
yı ceza kanununun 383 üncU, ve dcniz
yolları idaresi i1lctmc şefi Zckeriya'
nın da kaptana fazla mal yüklemesi 
için emir vermesinden dolayı ceza ka
nununun 240 ıncı maddesi hükümlcri
negöre cezalandırılmalarını istedi 

Dün 
üç 

İstanbulda 
kaza oldu 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Şehir
de bugün bir bisiklet, bir otomobil, 
bir de deniz kazaiı oldu. Sahibinin 
hüviyeti anlaşılamıyan bir bisiklet 
Beyoğlunda Cemal adında 11 yatında 
bir çocuğa çarptı ve kaoıug• xemııc-

lerini kırdı. Manifaturacı Buhur'un 
kullandığı husust otomobil Bedia a-
dında bir kadına çarptı ve ağır yara
ladı. Haydarpa?& önlerinde gUm
rilk idaresinin 24 numaralı motöril ile 
Bozkurd adındaki ylik motörü çarpış· 
tılar. Bozkurd motöril parçalandı ve 
karaya oturdu. 

ULUS 9. 11 • 1937 

B. Şükrü Kaya 
İstanbula gitti 
İç Bakan ve C. H. P. genel sekre

teri B. ŞUkrU Kaya birkaç gUn kal
mak Uıere dUn akpm Anadolu ekl
presiylc tstanbula iİtmiştir. B. Şük
rli Kaya garda vali ve belediye reisi 
B. Nevzad Tandoğan, İç Bakanlık ve 
Parti ileri gelenleri tarafından uğur
lanmı,tır. 

B. Ali (etinkayanın 
ıark seyahati 

Sıvas - Erzurum - Kafkas hattı
nın geçenlerde bağlanan Sıvas • Div
rik kısmı ile Çctinkaya - Malatya il
tisak hattının işletmeye açılması ve 
Diyarbekir - İran • Irak hatlarının 
temel atma törenleri önümlizdeki 
günlerde yapılacaktır. Açılış ve te
mel atış törenlerlni yapacak olan Ba
yındırlık Bakanı B. Ali Çetinkaya 
ile davetlilerden mürekkeb heyet bir 
kaç gün sonra şehrimizden hareket e
decektir. 

Afgan meb'usan 
reisinin dünkü 

ziyaretleri 
D0tıt Afganistanm Mebusan Meclisi 

Reisi B. Abdülahad Han dün sabah 
şehrimizde bir gezinti yapmışlar, öğ
leden sonra Kamutaya giderek Baş
bakan B. Celal Bayarın nutkunu din
lemiılerdir. B. Abdülahad Han bir
kaç gün daha şehrimizde kalacaklar 
ve önümüzdeki pazartesi günü Anka
radan ayrılacaklardır. 

Yunan kurmay heyeti 

lstanbul'da 
İstanbul, 8 (Telefonla' - Yunar 

erkanı harbiye heyeti bugün öğle ü
zeri hususi trenle Ankaradan döndü. 
Haydarpa§ada askeri törenle karşılan· 
dı. Öğleden 11onra Harb akademisini 
ziyaret etti ve Jehirdc gezintiler yap· 
tr. Yarın öğle üzeri vapurla mcmlc· 
ketlcrinc döneceklerdir. 

1 nkılôp dersleri 
1937 • 1938 den yılında Ankara

daki yüksek tahsil mekteblcri aon sı
nıf talebesine verilecek olan türk in
kıllbı tarihi dersleri 24 ikinci teşrin 
1937 tarihinde başlıyacakttT. Dersler 
29 nisan 1938 tarihinde sona erecek
tir. 

Münir Nureddin ıehrimiıde 

B. Menemen<loğlu 
dün alqam 

Beyrut' a gitti 
Dış Bakanlık Siyasi Müsteşarı B. 

Numan Mencmencioğlu, beraberlerin
de Dış Bakanlık Üçüncü Daire Şefi 
B. Esad Atuner, Cumhur Reisliği ya
veri yilzbaşı Cevdet, Siyasi Müsteşar
lık Hususi Kalem Direktörü B. Cev
det Dülger olduğu halde dün akşam 
saat 21,30 da şehrimizden geçen To
ros ekspresine bağlanan hususi bir 
vagonla Beyrut'a hareket etmiştir. B. 
Menemencioğlu garda Başbakan B. 
Cel&l Bayar, Dış Bakan B. Rüştü A
ras, Cumhur Reisliği Umumi Katibi 
B. Hasan Rıza Soyak, Dış Bakanlık, 
fransız elçiliğ i ve diğer elçilikler er
kanı tarafından uğurlanmışlardır. 

B. Numan Menemencioğlu, garda 
kendilerini gören bir muharririmizc 
şu beyanatta bulunmuşlardır: 

''- Suriye fransız fevkalade ko
miseri Kont dö Martcl'in yapmış 
olduğu ziyareti iade etmek üzere 
Beyrut'a gidiyorum. Hataya da gide
ceğim hakkındaki haberler doğru de
ğildir. Şam'a da uğrayacak, Suriye 
hükümeti erkinı ile de görüşeceğim. 
Yakın komşumuz Suriye ile olan mü
nasebatımız normaldir. Seyahatim on 
gün kadar sürecektir . ., 
nssnnsosoıotıı:R·nasssa 

Şark demiryollara 

şirketinin umumi 
heyet toplantısı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Tasfiye 
halinde bulunan şark demiryolları şir
keti umumi heyeti bugün toplandı. 
Toplantıya Avrupadaki hissedarlar
dan bir kısmı da iştirak ettiler. Hü
kUınet namına Nafıa vekaleti münaka
lit reis muavini B. Şerefeddin, Tica
ret dairesi reis muavini B. Nizami, E
konomi bakanlığ ı namına da müfettiş 
B. Şevke t hazır bulundular. Toplan
tıda evelce tasfiye heyetine verilmiş 
olan salahiyetlerin ge nişletilmesi tek
lifi kabul edildi. İdare heyetinin he
sabları tetkik edildi. 

Romanya' dan gelecek 
gö(menler 

&titu.ı.o.a UW•ı u \•'-·""·•.&.VlUO.J - .uıu yuua. 

göçmen nakliyatı bir haftaya kadar 
Köstenceden getirilecek son kafile ile 
bitmiş olacaktır. Kafile 1500 kişiliktir. 
Nazım vapuruylc gelecek olan göç· 
menler Tuzladan Orta ve Şark Anado
lu vilaeytlerine gönderileceklerdir. 

• 

Hakem heyeti müzakere halinde 

ORDU ATI 
Müsabakaları başladı 

Bugün mukavemet koşusu yapılacalC 

Müıabakaya İttirak eden ıubaylar, arkacl~larından birinin 
yaptığı harekatı ıeyrecliyorlar 

Bu yıl ya~ılması kararlaıtınlan Orduab müıabakalarma dün 
sa.~t do~uzda A~lı Spor kulübünün manej yerinde baglanmıttır. 
G~zel hır hava ıle başlanan müsabakalar Ankarada büyük bir 
ala~a uyand.ır~ıt ve alakalıl~rdan başka birçok seyirciler manej 
yerme gelmıştı. Hakem, tertıb ve komiserler heyeti müsabaka
dan önce yerlerini almış bulunuyorlardı. Ordu müf ettiıi Orgene
ral Fahreddin Altay ile Jandarma Genel Komutanı general Naci 
Tınaz ve daha birçok generallerimiz de müsabakaları alaka ile 
takib etmişlerdir. 

Dünkü müsabakalar daha zi· 
yade at terbiyesine müteallikti. 
Bu müsabakalara 16 subayımız 
~rdu .hiz~et~ri dıtmda istirahat 
zamanlarından istifade ederek, 
emek sarfiyle yetiıtirdikleri at· 
larının kumandaya tam zama
nında uyuşlarını ve manevra ka
biliyetini gösteren bu müsabaka
da çok muvaffak oldular. 

H 
Hakem heyeti, muayyen bir müd-

a l kev inde resim ve det içinde, 37 muhtelif hareketi ya• 

Bundan sonra vapur süvarisinin a
TUkatı müdafaasını yaptı. Avukat, ge
minin iç taksimatının alikalılara ha
ber verilmeksizin değiştirilmesinin 
muvazeneyi bozduğunu ve i1Ictmc şe
fi Zekcriyanın hapishaneye girerek 
süvariye gizli direktifler verdiğini 

söyliycrck tahkikatın yeniden yapıl
masını istedi. 

Sanatkir Münir Nureddin ve ar- h k 1 • pan her aubaya birer puvan vermek· 
Eren köy sanatoryomu kada,ıarı Kızılay Cemiyeti Ankara ey e derslen te idi. Saat 16.15 de biten müsabaka· 

merkezinin davetini kabul ederek 3 Halkevi Başkanlığından: lar sonunda bu puvanlar toplanmıf • · 1 ve her hareket için evclcc tesbit edi· 

Muhakeme 13 ilkkanuna kaldı. 

lstanbul şehir 
meclisinin toplantısı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Şehir 

meclisi bugünkü toplantısında yeni 
belediye zabıtası talimatnamesinin 
müzakeresine başladı. Bilhassa şehir
de, umumi yerlerde bina ve apartı

manlarda gece yarısından sonra gUrUl
tü edilmemesi, çalgı çalınmaması hak
kındaki madde milnaka~ mevzuu ol
du. Bir kısım Aza meskenlerin masuni· 
yeti, bir kısmı da umumi istirahat ba
kımından müdahalenin haklı olup ol
madığını müdafaa ettiler. Neticede 
madde encümene geri gönderildi. 

lstanbul limanında iı 

fazlalığı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Liman

da son günlerde iş fazlalığı arttığın
dan vesait buhranını karşılamak üze
re liman işletme idaresi tedbirler al
maktadır. 

Dün hava açık geçti 
Dlin tehrimizdc hava açık geçmiş, 

ııı gece 6, gilndliz 20 derece olarak 
kaydcdilmiıtir. Dün yurdun ccnub, 
cenubu şarkt ve orta Anadolunun 
garb kısımlarında hava açık, diğer 
mıntalcalarda kapalı geçmiştir. Dün 
yalnız Kocaelinc az mikdarda yağış 
olmuttur. En düşük ısı aıfırın altın
da Erzurumda 2, en yüksek ısı da A
danada olmak üzere 27 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

genıc etif iyor konıcr vermek üzere tehrimize gel- Her sene olduğu gibi bu sene de 
!I miştir. resim ve heykel derslerine devam e- len emsallere göre hesab edilerek gU-

İstanbul, 8 (Telefonla) - Kızılay K dilecektir. nün birinci, ikinci, ilçüncü ve dördiln-
onserler Halkevi salonlarında cüsü tayin olunmuştur. Bu hesabla 

merkezi verem mücadele mcrkeı:ine yarın akşam ve 13, 14 ikinci teşrin ak- Atclyemizde çalışacaklar cvımız dünkü manej müsabakasında derece 
17500 lira göndermiştir. Bu para ile şamları verilecektir. Konserin esas- sekreterliğine 9-11-1937 den 14-11· ı alan subaylarımız şunlardır: 
Ercnköy sanatoryomu geni1lctilecck larını milli ve halk şarkıları tc1kil 1937 ye kadar müracaatla isimlerini Dünkü müıabakalardan bir 
36 yatak daha ilave edilecektir. edecektir. kaydettirmeleri. enıtantane I • Savul adındaki yerli, yarım· 
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Orhon, Ill - Asteğmen B. Kudret 
Otobiislerde işçiler olarak deiil, ıoianla etle pifirilen Kasar. 

bir yemek, yahud ıirke ile yapılmıı 

Şehir otobiıılerinde birinci ve 
ikinci mevkiler yoktur ve nakil va· 
11talarında ikiden f ula mevki bu· 
Junmaaına rağmen ıehrimizde ikin
ci mevki arabalann iıletiJmeıine de 
belki lüzum yoktur. Ancak, Ankara 
inşa halinde bulunan bir memleket 
olduğu için iıçi boldur ve bu işçiler 
iı kılıklariyle otobüslerde ıeyahat 
etmektedir. Boyalı veya çamurlu 
pantolon ve caketlerin temiz tehir 
elbiselerine temas etmeıini kim iı • 
ter? 

ltçi, memur Yeya tüccar olsun, 
fehirli, umumi nakil vasıtalanna an· 
cak ıehir kıyafeti ile sirebilmelidir. 

Rir romanın ba§ına gelenler 

fesadüfe ıater ınanmı:.ı:, nter İ· 
nanmayınız: bazı hadiseler olur ki 
ona bu adı vermek zarureti hud 
oluyor. Meaeli meıhur alman ro
mancı ve tiyatro muharriri Herman 
Suderman töhretini bir tesadüfe 
borçludur. Bu adam, önce ıuetel .. 
re roman yumakla ite bqt.rıuıb. 
Birl'Ün tarki Prusya'daki köyfinde 
bir roman yazdı ve müsveddelerini 
cebine koyup Berlin·e sitti. lnıter· 
burı' da tren deiittirmek lbunıeli
yordu. Orada indi •• bir takım ab
bablanna raıt s•lenk o peeyi içki 
ile eilenti ile ıeçirdi. Ertesi aab.ıı 
Berlin'de uyandrtı zaman, roman 
müsveddeıinin lcayboldutunu sör
müıtü. Berlinde yqıyabilecek para
sı olmdaığı için tekrar köyüne 
dönmek mecburiyetinde idi. 

Dönerken de gene lnaterburl'' da 
bir ıece ıeçinnek lanın ıeliyordu. 

Bakkala döndü, öteki yaprakla· 
n da İatedi; aldı. Yalnız birkaç yap
rak ortada yoktu. Her halde daha 
önce ıelen müıterilere aaraı ol· 
muıtu. 

Müıveddesi bu ıuretle tekrar 
ele ıiren roman Frau Sorl'•'dir ki 
muharririne ıöhret batıılamııhr. 

Her halde· Su derman, •tefini 
kaybettikten sonra bulan adamın 
sevincini duymuıtur. 

Gü:ıellik 

Kıraliçe Viktorya zamanında es· 
ki yunan tipine bemiyen icadın çeh
releri s\izel .. ,.ılırdı. Buıün lokan
talarda, matualarda ıördüjünüz, 
sinemalarda ıeyrettiiiniz icadın bat 
lan hiç de bu klaıik cüzelleri an -
dırmular. 

Bundan çıkan mani ıudur: yu
nan güzelliği bir ıabh güzelliği idi. 
Şimdi biz, bir maske gibi yüze &e· 

çen güzellikten hoılanmıyoruı. Gü
zellerde fahsiyet, içte yanan bir a
teı arıyonız. 

Bugünkü cüzelliiin yansı ıah
ıiyetten gelir; dörtte birini tabiat 
verir, dörtte biri modern çareler ve 
tedbirlerle vücud bulur. 

Çiçeklere dair 

Çiçek ıevgisinin tarihi, üzerinde 
durmaia değecek kadar eıkiden 
baılar. Tabiat denilen artiıtin eser
leri olan çiçeklerin inıan oiluna aa-

nat ve tiir öirettiğine ıüphe eder 
misiniz? Kleopatra'mn büyük ziya
fetler verdiği ıalonun zeminini ya• 
ran metre kalınlıiında çiçek taba
kalariyle örttüiü ve bunların ara
sında oturduiu söylenir. 

• Neron da ziyafet esnaıında yer
leri çiçeklerle örtmek ve yemek es· 

nasmda tavanda huıusi ıurette ya· 
pılımı deliklerden misafirleri üze • 

rine çiçek yafmurlan yafdırmak 

itiyadında idi. 

Fakat zavallı çiçeklerin bazan 
baıma gelmiyen de kalmamııtır. 

Mesela o canım menck§e, orta-çağ 
ziyafetlerinde hemen her yemekte 
bulunurdu. Sofranın üzerinde ıüı 

aalata halinde. Maamafih bu derecelerin dünkU 

Dahası var gül kavurmaıı da ya
pılır ve bu yemeği misafirlerine ik
ram eden ev ıahibi, bununla övü
nürdü .• 

* Eski bir arab §airi diyor ki: 
" Bir adamın iki elindede birer ıo
mun ekmek bulunsa, bu ıomunlar
dan biriıini bir çiçekle deiiı etmeli
dir. Çünkü yemek mideyi, fakat çi
çek ruhu beıler. 

• Ruıyada ikinci Katerin'in 
gözdeıi olan Prenı Potemkin, bah
çeleri ve çiçeklere olan ıev&isi ile 
meıhurdu. Bir ıeyahate çıktığı za
man maiyetinde, muhakkak, bir ıü
rü bahçıvan bulunurdu. Yolda bir 
yerde konaklamaları lruım a-elae bu 

bahçıvanlar, hemen, sandıklar için
de getirdikleri ağaçlan ve çiçekleri 

Prenıin çadırmm etrafına dikerler, 
orayı bahçe haline getirirlerdi. Er -
teai ıabah bu bahçe de tekrar yola 
çıkardı. 

* Eıki bir lran şairi, çiçekten 
anlamıyanlan töyle bir hikaye ile 
anlatır: 

" Bir &'ün kaz bülbüle dedi ki: 
- Kuzum, ıu gül için feryad eder, 
durursun. Geçenlerde bahçenin ka
pm açık kalmaıtı; içeriye girdim, 
bir okka yedim. Tatsız, tuzlu bir 
ıey. Hiç feryad ebneğe değmez." 

* Çiçekten bahsederken daiına 
zihnim bir şeye iliıir ; ne diye bu 
güzel kelimeyi çirkin bir hastalığa 
isim diye vermiıiz? 

mukavemet ve yarın gene Atlı Spor 
kulübünde yapılacak müsabakalariyle 
değişmesi ihtimali çoktur. ÇünkU 
dün puvan itibariyle ileri geçen bir 
atın bugün mukavemette elimine ol· 
mail ve dün vasat bir derece alan a
tın da muvaffakıyet göstermesi bek· 
lencbilir. Müsabakaların hakiki birin· 
ci, ikinci ve üçüncü ve dördilncUsU 
ancak Uç müsabaka günü aonunda 
tesbit olunabilecektir. 

Bugiinkü müıabaka 
Bugün mukavemet mUeabakaaı 1&· 

at dokuzda Muhafız alayı cenubunda· 
ki tepeden başlıyacaktır. Her binici 
tartıldıktan sonra, onar dakika faaıla 
ile hareket edecek ve hipodrom, mu· 
hafız alayı barakaları - Çimento fab
rikası cenubu - Yalıncaktepe • Kara
kusunlar gimali - Harb okulu arasın· 
da mini konmak ıurctiyle zorlqtırıl• 
mıt ve tahdid edilmiş sahadan geçe· 
cektir. Müsabakaya gireceklere bu 
yolun yalnız krokisi verilmittir. 

At ve atçılığa meraklı olan Anka
ralılar, dün olduğu gibi, bugiln de bu 
müsabakaları parasız olarak ıeyrc da• 
vetlidirlcr. 

Kamutay çağnları 
Divanı Muhasebat Encümeni 

10-Xl-1937 çarşamba günü ıaat "10" 
da toplanacaktır. 

X Ziraat Encümeni bugün grup 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

X İktısad Encümeni parti grupu 
içtimaından sonra toplanacaktır. 
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Almanya - Lehistan 

DÜNYA HABERLERİ Ankara Vilayetinde llö'R·K·ı·v·E ..... B.A'S'i'ifil 
........................................ 

Berlinde tine .. n ve Varıovadan bildiril-
gore Alınan .1 . 

ada ek 11: • ya ı e Lehıstan ara· 
ili b' a ıyetlerın haklan üzerinde 

Göğüs göğüse cereyan eden Sovyet bayramı 
dolayısiyle 

Ankaranın mesken 
meselesi 

ır itilaf . 
lnıune . name ırnzalanmıştır. lti-
ll aebe~n akd~dilmesini icab etti
Iİn v . • 0.ançıg ıcrbest ıehir idare
lr bü~~etindeki İstihaledir. Maliim-

kanlı muharebelerden sonra . -
lzvestianın bir 

C. H. P. ocak 
kongreleri 

Ankara vilayetinde C. H. P. Ocak 
kongrelerine başlanmıştır. Ocak kon
gereleri bu ay nihayetinde bittikten 
sonra, 1 birinci kSnundan 15 birinci 
kanuna kadar, nahiye kongreleri ya
pılacaktır. 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi. 
Cumhur Reisimizin program nutkun• 
da halatın ucuzlatılması ebemi• 
yetle tavsiye edildiğini zikrederek 
bu yolda alacağı tedbirlerde Celal 
Bayar hükümetinin muvaffak olaca• 
ğından fÜphe etmediğini aöyl~or ve 
hayatın ucuzlamasını temin edecek 
tedbirlere ihtimam keyfiyetinin ya• 
va§ yavaı re&mi ve hususi bütün 
memleket tctekküllerinde bir itiyad 
ve ahlak haline getirilmesi lüzumunu 
belirttikten &<>nra bir miaal olarak 
Ankara kira pahalılığı meaeleaini ele 

lletı::.U haı:b~ .sonra Dançig' de 
lcfa _ Cernıyetınm mürakabesi al-

rnuıtakiJ b • ' da 
Japonlar T aiyuanfu'ya girdiler 

Çinliler Sanghay' da Japonların 
ileri hareketini durdurdular 

iıicat ın" . ır ı re kurulmuıtu. 
tiyet' ~1takil tehir nüfusunun ek • 
•'in 1111 teıkil eden alınanlar Ber
~ardrrniyle burada Nazi 'idaresi 
~i:.~ ~uvaffak olmuşlar ve filen 
• "' 

1 
manyaya ilhak etmİ§ler • • ou . 

iı ekaıı~821!~tte Dançig şehrindeki 
~rniy ti~e~nın haklannı müdafaa 
littir. e 1 bır mesele halinde belir • 

l>ançig "d . . . . tn 1 aresındeki bu ıatihale • 
evvel L h' lteti , e ıatanda bir alman ekal-
~ "aı:dı. Ve 1934 senesindeki leh -

n nııaaJc ·nızaı '1 eka)Ji , 1 1 anmazdan evvel de 
tlea~ Af etan haklannı korumak me· 

eh ~nya ile Lehistan arasında 
nile~~e~li bir ihtilaf mevzuu idi. 

~ltıan • ki bu mesele, on be, sene, 

t•ebeiJa 1
•
1e ~histan arasındaki mü

vanı e~n mıhverini teıkil etmekte 
•tanı ett~. Almanya bu yüzden Le -

fiti, l ~ılletıer Cemiyetine şikayet 
'-v•ıı el~standaki alman ekalliyetinin 
Cerniy li ~ ıeneıine kadar Milletler 
~ e nın d · b ti İdi N· onur at meselelerinden 
airıde L ~hayet Almanya 1934 sene.. 
lonra l eh~atanla misakı imzaladıktan 
liniıı da e~ıstandaki alınan ekalliyetle-

ş. vası da İ§İtihnez oldu. 
ai 11lıdi D . • 

kııl'\ıld ançıg şehrınde Nazi idare· 
len a.._

1
. uktan sonra, tehir idaresi fi. 

...- ın' tab' llatna) e ı olmuı demektir. Bi-
ain 1ı11;;h bu ıehirdeki leh ekalliyeti-
8erlin ilukunu korumak için Lehistan 
laJllıtftı e an~a!ınak mecburiyetinde 
Siı teh ~· Carıbtir ki müstakil Dan-

rici rı .. anayaaaıına göre, bu fehrin 
ltıtıelid~unaıeebtlerini Lehistan idare 
~lebetir. !f albuki Lehistan harici mü-
a_ .b erınde k d' . • . 
~ ed en ısıne tabı olma11 
tlt.n Yii e~ Dançig ile Almanya yolun-
ti r"llYerelc: 1 k • ncfe k 1 an aıma mecburıye-

•kaıliye~· ~!br. Yani Dançig'deki leh 
h ekau~nı ~lrnan toprağında yaşıyan 

l.:ı. ::· •Yeti addediyor Leh' t b 
;-«atı Yap • • 11 an u 

İteyi ntnakla • ~•nçıg vaziyetindeki 

Londra, 8 (A.A.) - Pekin'den bildiriliyor: Topçu ve tayya
re kuvvetlerinden yardım gören japon kuvvetleri göğüs göğüse 
cereyan eden vahşiyane çarpıtmalardan M>nra Taiyuanfu'yu mü
dafaa eden Çin kıtalarmı püskürtmüşlerdir. Japon topçusu tara
fından 10 metre kadar yükseldikte olan bir duvarda açılan iki 
rahne sayesinde japon piyadesi ıehre fİmali farki sırtından gir
miştir. Bunun üzerine &0kaklarda ıiddetli bir harb ba.ılamıttır. 

Çinliler her karış toprağı anu- l 
dane müdafaa etmişlerdir. Bir 
taraftan da önce hazırlanan la
ğımlar patlatılmış ve mitralyöz 
ateşiyle japon ileri hareketi ge
ciktirilmiştir. 

BELÇiKA KABiNESi 

B. Spaak katolik 
bloku ile anlaştı Öğleden sonra japon topçusu şehri 

çeviren duvarlarda üçüncü gediği aça
rak japon kıtalarının şehrin şimali 
garbi kısmını almalarına imkan ver· 
rniştir. Japonlar şimdi Taiyuanfu şeh· 
rinin üçte bir kısmının kendi ellerin -
de olduğunu söylemektedirler • 

Jfluharebeler devam e'diyor 

Pekin'den bildiriliyor: Resmi japon 
mahfillerinden bildirildiğine göre Ta· 
iyuanfu şehrinin üÇte birinden fazla 
bir kısmı şimdi aponların elinde bu
lunmaktadır ve muharebeler devam 
etmektedir. 

Resmi çin mahfillerinin söyledikle
rine göre de şehrin sivil halkı tahliye 
edilmiş olup çin müdafileri Taiyuan· 
fu'yu tahrib etmeğe karar vermişler
dir. 

Şanglıayda japon ileri 
hareketi durduruldu 

Brüksel, 8 (A.A.) - Belçika kabi
nesinin kurulması için istişarelerde 
bulunmuş olan B. Spaak gazetecilere 
verdiği beyanatta, kurulacak kabine
deki bakanlıkların taksimi hususundr 
katolik bloku ile anlaştığını ve kıra
lın kendilerine bakanlık vermek iste
diği şahsiyetleri bu akşam toplayarak 
kabine programının bütiln noktalarını 
t~bi.t edebileceğini umduğunu söyle. 
mıştar. B. Spaak yaptığı görüşmeler 
hakkında mensub olduğu partiye iza
hat vermiftir. B. dö Man'ın yeni kabi
nede finans bakanlığında kalacağı 
söylenmektedir. 

-
Kral Faruk'un evlenmesi 
20 son kônuna kaldı 
Kahire, 8 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, Kırat Faruk'un 6 son
kanunda yapılmaaı kararlaştırılmıı o
lan düğünü 20 son kanuna bırakılmış
tır. 

makalesi 
Moskova, 8 (A.A.) -Tas ajansı bil

diriyor: Gazeteler, büyük teşrini eve-1 
sosyalist inkılabının 20 inci yıldönü
mü dolayısiyle çıkardıkları hususi sa
yılarda Sovyet iktidarının parlak ba
şarlarının bilançosunu yapıyorlar. 

İzvestiya gazetesi ezcümle diyor ki: 
"Avrupanm yarısını ve Asyanm 

üçte birini işgal eden 21 milyon kilo
metre murabbaı toprak, işletilen miJ. 
yarlarca ton maden, 40 bin fabrika, 100 
milyar rubleden fazla gelir. İşte işçi 
ve köylü sosyalist devletinin elinde 
bulunan servetler bunlardar. Sarsılmaz 
karde~lik ve dostluk bağlariyle biribi
rine merbut on bir mesud cumhuriyet 
yaratıcı bir hayat sürmektedirler. En· 
telektüel ve moral kuvvetlerin şuurlu 
faaliyetine ve faydalı inkişafına ve 
kültürün ve güzel sanatların yayılma
sına engel olan bütün engeli~ kaldı
rılmış, sefalet ebediyıen zail olmuş.tur. 
Sınıf yoktur. Ve bir vatandaşın öteki· 
ne göre her türlü imtiyazı kati olarak 
ortadan kaldırılmıştır. Ferdin sosye
tedeki mevkii münhasıran şahsi faali
yeti ve millete olan bağlalığıyle mu
ayyendir. Şe~f, namuskar bir surette 
çalışanın, yurdun refahı ve kuvvetinin 
artması için mücadele edenindir. Fa
kat başka bir dünya da vardır. Bu 
dünya bizi kin ve fenalıkla kuşatıyor. 
İnsanlığı ortaçağa atmağa çalışıyor 
sosyalizmin dirilttiği Sovyet toprağı~ 
nın pefinde koşuyor, 906yalizm mem
leketin ~hir ve köylerine casuslar 
gönderiyor ve Troçkist • Buharinist 
canilere zehir ve dinamit veriyor. An
cak, kapitalist cehennem kadrosun" 
dahil hiçbir mahlOk bizi korkutamaz. 
İlktetrin fütuhatını müdafaa eden kı· 
zrl işçi ve köylü ordusu korkunçtur ve 
mağIQb edilemez. Sosyalizmin her 
düşmanı, eski ve yeni dünya arasında 
sınırları aşmak tehlikesini göze aldı
ğı takdirde, imha edilecektir.,. 

Kongrelere, ocaklarda kayıdh par
tililer i9tirak etmektedirler. Toplan
tılarda, sene zarfında yapılmı, olan 
işler hakkında görü,ülmekte, yapıl
ması istenilen dilekler tesbit edilerek 
yeni ocak heyetleri seçilmektedir. 

alıyor ve diyor ki : Kongrede hazır bulunan kaza ida· 
re heyeti azaları, bir yıl içinde ba,a
rılan işleri ayrı ayrı izah ve partili 
arkadaşlarla hasbihal etmektedirler. 

"Misal diye aldığımız Ankaranm 
pahalı kiraları üzerinde devam ede
lim : Orta halli bir vilayet merkezi 
olan Ankaranın eski haline niabetle 

Trakya' da tren 
otobüs rekabeti 
İstanbul, 8 (Telefonla) - İstan

bul - Lüleburgaz asfalt yolunun açıl
masından sonra devlet demiryolları
nın Trakya kısmını tetkil eden do
kuzuncu işletme dairesi şiddetli bir 
otomobil ve kamyon rekabeti karşı
sında kalmıştır. Benzin Hatlarının u
cuzlaması, asfalt yolun açılması re
kabetin mühim amilidir. Bundan baş
ka Edirne tacirleri mazotla işliyen 
kamyonlar almak suretiyle nakliyat 
maliyetini hayli ucuzlatmışlardır. Bu 
vaziyet karşısında demiryollar ida
resi, hattın yolcu ve yük tarifelerin
de tetkikler yapmağa 

0

başlamı,tır. Ha
len binek otomobilleri Lüleburgaz'· 
dan İstanbula 3 liraya adam taşımak
tadırlar. Edirne - İstanbul araıında 
otobüslerle nakliyat 250 kuruştur. 

İzmir belediye reisi 

Avrupadan döndü 

§İmdiden dört beş misli kalabalık 
bir devlet merkezi olmasından ileri 
gelen bu vaziyet ne vakit düzelebi· 
lir? Eğer kendi haline bırakılacak o
lursa bu vaziyetin yavat yavat düze• 
lerek nihayet normal bir tekle inkt• 
lab ettiğini görmekliğimiz için çok 
uzun bir zaman beklemekliğimiz li.· 
zrm geleceğini pek kolay anlanz. 
Hususi te§ebbüslerle her yıl yapılan 
ve kar kimlini takib eden mahdud 
binalarla bu İ§ yirmi otuz yılda bile 
düzelmez desek hata olmaz. Bunun 
baılıca neticesi ikidir : 

1 : Bu hal böyle devam ettikçe 
devlet her yıl bir milyon liralık taz• 
minatını vermekte devam edecektir. 

2 : Halk bu kira pahalılığının ha• 
yatı zorlaıtıran neticelerine katlan• 
makta devam edecektir. 

O halde Ankaradaki kira pahalı • 
lığını ortadan kaldırmak için yeni 
Ankaranın yeni ve kalabalık halkı• 
nın ev ve dükkan bütün bina ihtiyaç• 
larmı umumi tedbirlerle en kısa Z&• 

manda halledecek çarelere baı vur• 
mak bir zarurettir demek oluyor. 
Devlet her yıl tediye ettiği bir mil• 
yon liralık tazminatın on yıllığmı 

kapitalize ederek bu ite tahsis etM 
§Üphesiz mesele büyük bir kımımda 
hallolmuı olur. Bunun neticeleri tun• 
lardır : 

1 - Kira fiatlan düterek hayat o 
niabette ucuzlar. lllııçig'in ~ ıtıbara alnuı oluyor. 

~ııı. , ~letleraraaı iıtatüsüne ve 

k ~enün :eitiii'hitC)&ri-7.-y~: 
-...,rlabiJird~ •ıteaeydi, 1934 itili.fı 

Şanghaydan bildiriliyor: Çin umu
mi karargahı namına söz söylemeğe 

salfihiyetli bir zat, Hangçeu koyuna 
çıkarılmış olan japon askerlerinin ileri 
hareketinin, bunlar Yangpu'ya vardık-

duğunu söyemiıtir. 
.. . .. - . ı=' ... ~~l~o no17A;nA göndorilecel~ 

delegeler hakkında 

İzmir, 8 (Hususi muhabirimizden) 
- Avrupada yaptığı bir tedkik ıeya
hatinden dönen belediye reisimiz Dr. 
Behçet Uz bugUn 9ehir meclisinde se
yahat intibalarını anlattı ve tedkikle
rinde edindiği neticelere g<Sre §ehirde 
yeni çalışmalara ba§lanacağını aöyle
aı. 

2 - Herkes ıimdikine nisbetle ya. 
rıyar()'a ucuz bedellerle fimdikin
den iki üç kat daha mazbut ve daha 
konforlu yerlerde barmmaia ikdar 
olunmuı olur. Difer laraft 

ta.-dalQ ahn..ıı an Almanya da Lehiı-
llı llıiidafaa .. ekalliyetlerinin haklan
~aplıfı gibi ıçın l934 senesinden evvel 

GUnUn son saatlerine kadar çlnlile
rin umumt ricatlerine deJAlet edecek 
hiç bir emmare görUlmUyordu. kamarasında 

avam 
görüşmeler 

titıe ın.. • tekrar Milletler C . 
1ı1 ·· uracaat d emıye-

11.,aca.au e ernez. Bir defa bu 

Dokuz devlet konferanaı bu
giin çalışmalarına devam 

edecek. 

Londra, 8 (A.A.) - Avam kamarasınd F k ·ı . 
&J0anları m"b d l · h-'-'- d k' .. .. a ran o ı e ticaret u a e eaı a.ımın a ı gorutmeler b l 1 . 

ltırıtn-. S an f~ydaJı bir netice çıkma-
~ 0 nra ıııtihfaf · . BrUksel, 8 (A.A) - Dokuz devlet 

konferansı çalışmalarına, önceden bil
dirildiği gibi yarın saat 11 değil, saat 
16 da yeniden başlayacaktır. 

mebuslardan Alekaander, lnıilterenin bu kae at almıtbr.d fkÇ! 
vaziyetin zararına olması muhtemel bulund ~arrnın ıpd~.nya ka ı Yle bakt w • ve ııtabkar na • 

"e ÇıJcı ıgı bır ınüe11eaenin ·· .. 
i-. P da kend" kı onu
L-&anların h k k 1 ır na menıub olan 
h 'ilde bul u u unu muhafaza tale
er İlci d u7ınaz. Bunun içindir ki 

Amerikan delegasyonu reisi B. 
Norman Davis, konferanstaki Belçika 
delegelerini ziyaret etmiştir. 

moyunun bunu Frankonun tanınmasına doğ~~· ~~ b?Y• d a
telakki edeceğini, diğer taraftan bu harek t• luyu lırha .. küı?,1 
m, t ·ı · .. · d d e ın spanyo u • e çı en uzerın e e makuı bir tesir uyand akt . ka 
yacağını söylemiıtir. rrnı an gerı lmı· 

' riayee". e! de ekalliyetlerin hakla
~allııtl td ıçın karıılıldı bir itilaf imar 1 .. 8 •. 

il "e .. 
19 ,, nı ıtilılf "k· 

B. Aleksander, lngilterenin bu ı------------
.. • , • • hususta t&Tdığı tavnn, karıt· 

Konıunızm ale}Jundekı pakt mazlık meıelesi hakkında be.le- Londra'da Yunan ve 
Bulgar kralları 

34 İlilifın • 1 1 devlet arasındaki 
tılı)'°" İti 1 tamamlarnaktadll'. Anla
letıı,ta gerek Almanya ve gerek 

İ)'j Ilı" ıı. 1934 İti18fiyle teeuüı eden 
"• efı lln~aebetJerin devamına kıymet 
. etrııyet . 

'lııdeJti • verıyorJar. Dançig idare-
llıibı.ae.:tihal~ ik~ devlet arasındaki 
)•plha_ tler uzenne menfi bir teıir 

-"""'111fbr. 
8irlca 

tıfıııı~ ? •ene evvel Almanyaya yap-
tt-Ican dbır seyahat esnasında hariciye 

ın an b" • L • 
tlaaebeu . •rı ehııtan • alman mü-

- "erı hakkında demiıti ki: 
I>~ • erıailJeı sulbunu yapanlar· 
ı_ çıa'dek" ' 
'4l Alına 1 ayları vaziyeti, Lehiıtan-
ltıevztı nya arasında daimi bir ihtilif 

Fillıaıq~ol~u~ diye ihdaı etmişlerdi. 
lene,· tınud ettikleri vaziyet 1919 

ınde 1 
tttj, FaJre." 934 ıeneaine kadar devam 

--:- diğini bildirdiği tasaVVUrlarla 
Sovyetler 1 talyanm tam bir mutabakat halinde ol-

• • Ak" · d madrğını da ilave etmittir 
lŞtlra tnl OStça B. Eden Salamanka makam! 

d' arı olmayan bir hareket nez ıne. gönderilecek mümessiller 
meacleıı hakkında B. AttleE'ye cevab 

sayıyorlar ver~rek demiştir ki: 
- Bu anlaşma, general Franko· 

nun kontrolu altında bulunan yerler 
makamlarının İngiltere tarafından 
tanınması demek değildir. İki taraf
~an .hiç biri bu aja~Iar için diplomatik 
ımtıyazlar vermeyı veya istemeyi dü
şünmemektedir . ., 

Görüımeler iyi aafluıda 

şerefine ziyafet 
Lo~dr~, 8 (A.A.) - İngiliz kıraJ ve 

kırahçesı ile valide kıralke Mari ak. 
f am ye ğ ' ::ı ' me ıni Bukingham palaata bul-
~ar ~ır~l ve kıraliçe9i ve yunan kıralı 
ıle bırlıkte yemlflerdir. 

.. Davetliler arasında dük ve dütca 
Dokeut ve Romanya prensi Helen ile 
Yuıoılavya naibinin zevcesi prenı 
Olga da bulunuyordu. 

Roma, 8 (A.A.) - Sovyetler birliği 
büyük elçisinin Kont Ciyano'yu ziya
ret ederek İtalyanın komünizm aley
hindeki pakta iştirakini Sovyet hükü. 
metinin gayri dostane bir hareket te
J!kki ettiğini bildirdiği resmen haber 
verilmektedir. Sovyet büyük elçisinin 
Kont Ciyanoyu ziyareti üzerine Sov
yetleL" birliğinin komünizm aleyhin· 
deki paktı protesto ettiği yolunda ri
vayetler dolaştığından ıalahiyetli 
mahfiller bu paktın kimseye mütevec
cih olmadığını ve Sovyetler birliğini 
değil, üçüncü enternasyonali istihdaf 
ettiğini teyid eylemiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Royter ajan- Bir dosyayı mOruruıama111 
sı Sen Jan dö Luz'den aldığı aşağı· 
daki telgrafı neşretmektedir: uğ raf an zabit katibi mahkemede 

bıaltıad t Lehistanla Almanya bu 
İhti}~ 1 •rıladıldarı gün aralarındaki 
d 1 ha)) tt'I Oat ol e ı er ve ondan sonra da 

9
11 

lltaya karar verdiler. 

Bolşevizm aleyhindeki paktın imza
sı dolayısiyle Musolini, Hitler vt 
Prens Konoye arasında tebrik telgraf 
Iarr teati olunmuştur. 

iyi kay~akta_n ö~renildiğine göre 
Salamanka ıle tıcan mübadele için 
girişilen görüşmeler memnunluğa de
ğer bir tekilde devanı etmektedir 

Hendey'deki İngiltere sefiri ·bir 
asi tayyaresi tarafından batırıldığı 
sanılan "Jean Weemı" ismindeki 
ylik gemisi hakkında Salamankanın 
cevabını almıttır. 

. ~stanb_uı, 8 (Telefonla) - Fethiye 
ısmındekı bir zabıt katibi, bir icra 
doıya.sı.nı muhakeme gUnU çıkarma
dığ~ ıçın müruru .zamana uğratmak 
suçıy!~ .. mahkemeye verildi ve dava
nın gorulrneııine başlandı. 

İzmir valiıl B. Fulı Gilleç bugUn 
İıtanbula hareket etti. 

3 - Büdce, her yıl verditi bir mlJ. 
yon liralık tazminat murafmclan 
kurtulmut olur. Bir Aİmın Yıpurunı 

" Ankara ,, adı Yerlldl 
Hayat pahalılıfı ile mücadele f8'" 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Baltık 
ve şark limanları arasında müştere
ken seferler yapmakta olan Atlas Lc
vant Linye kumpanyası ile Doyçe 
Levant Linye kumpanyası ıon za. 
mantarda yeni Jilepler yaptırmışlar 
ve bunlardan birine Ankara adını 
vermişlerdir. Mazotla işliyen bu va
pur ilk seferini yapmak üzere tıtan
bula geldi. Bu münasebetle gemide 
vilayet ve denl.ı ticaret erklnı ile ga
zeteciler davetli olarak bulundular. 
Ankara vapuru ilk 1'al olarak 100 ton 
tUtUn yükledi. Buradan doğruca 
Hamburg'a gidecektir, 

killerinde Ankamm bina ve kira iti
ni sadece bir miaal olarak ileri sür
müı bulunduk. Daha bu yolda pek 
çok t•Y vardır ki onları Celil Bayar 
hükümetinin verimli mesaiıi araım• 
da görüp gidecefimize ıüphe yok• 
tur." 

GENiŞ VE iLERi GOROŞ 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

Ankarada müeaaeaeler araımda yap
tığı tedkiklerin kendiıine verditi 
çok güzel intibalardan bahıedeNık 
diyor ki: 

"Bugün Kemalist Türkiyenin kar
ıısında yeni kıymetler yaratmak için 
hudutsuz fıraatlar vardır. Geri kal• 
mamız gibi en aleyhte bir amili bile 
lehte bir i.mil haline çevirebiliriL 
Yeniden yapmalıyız. ilk tedrisat kadroları 

İstanbul, 8 (Telefonla) - İlk tıed· 
risat üçiincil kadrosu yapıldı. Ankara
ya gönderildi. İkinci kadronun red
dedilmesi üzerine bu kadroya dahil 
muallimler iki aydan beri maaı alaına
mıılardır. 

İnzibat komisyonuna 
verilen gümrük 
komisyoncuları 

Ankarada bir takım müeueaeler 
gördüm ki dünyanın hiç bir yerinde 
misli yoktur. Niçin? Çünkü batka 
memleketler her ite bizden evel atıl• 
mıılar ve dünkü fikirlere göre orta· 
ya bir takım eıerler çıkarmıılardır. 
Bunlan yıkıp yeniden yapamazlar, 
ancak 11laha çalıtobilirler. Biz onla• 
rın mesela otuz aene evel yaptıim· 
dan baılayarak bugünün aeviyesine 
adını adım gelmeye muhtaç deiili.z. 
.En son tecrübe ve derılerin netice&İ• 
ni doğrudan doğruya tatbik edebile
cek vaziyetteyiz.'' 

CUMHURiYET MEMURLARI 
AKŞAM'da Fazıl Ahmed Aylı:aç, 

Atatürk'ün Kamutaydaki eon nutulı:• 
larında cumhuriyet memurlan hak· 
kında aöylediklerini zikrederek di· 
yor ki : 

çig leh ~oktaya kadar iyi. Fakat Dan

deıine ~ hakkında Versailles muahe· 
deq~ onulan kaydın Lehiıtana bir 
d trıahreci ·ı · d" - · e d ven mesa uıuncesıne 

ay•ndığın H 1 d' ~ . b 
~t de • ı soy e ıgım :aman, u 

... ~?,?ük Dış ·Haberler J . Sanıldı~zn.a. gö~e Franko mahıiye
tı açıkça bıldmlmıyen in.giliz taleble
rini kabul etmiştir. 

Mahkum olan 
kumarbazlar 

İstanbul, 8 (Telefonla) _ Muı· 
m~lelerinde yolsuzluk görillen 35 ko
mısyoncu hakkında hazırlanan rapor 
v.e ~ab~tlar inzibat komisyonuna ve
rılm~ıtır .. Hareketleri tekerrür ettiği 
takdırde l§ten menedileceklerdir. • " Reisimiz bu sözlerle, kurmuı ol

duğu cumhuriyetin en küçüğünden 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. en büyüğüne kadar biitün cihazlan 

trıııti ki: 
- Leh' ttıeı ıatana mahreç olarak Me-
Verilir . 

lııraıc I ~e Dançig de Almanyaya 

X Pariı - Meşhur romancı ve ti
yatro muharriri Francis de Croisset 
ölmüştür. 

X Paris - imali Afrika meselele
ri etrafında görüşmeler yapmakta 0 • 

lan konferans, B. Albert Sarraut'inin 
reisliği altında toplanmış ve gizli ola
rak çalıfDUttJr. 

Asi makamları tarafından zapte
dilmiş olan beş ingiliz vapuru henüz 
serbest bırakılmamıştır. 

, = E içinle çalııanlara yepyeni bir yol 
fıt~nbul, 8 (Telefonla) - Zabıta E u L u s E aöıtermiıtir. Her m~ur bu düsturu 

Takıımde gizli bir kumarhane meyda- : - zihninin içine artılı: bir levha halinde 
ı ırdı. 

. lehiıtanl 
•tit:.r . a Almanya araımdaki 

<u b 'tü 
ta..ki Au n ıulhperverler tarafından 
bir .. 1 'Vt-upa banıına yardun edici 

.. na~ 
icat ac.ba olarak karıılamnııbr. Fa· 
hııntı bu anlaıma, Veraailleı wl-
t .. _ n Yukarda · . 
""llir t •ıaret edılen hataarnı 
td· e rnek rn k d '.Yor d' 8 ıa ını da mı istihdaf 
d ıye d' eğildir • en ııe edenlerin aaym az 

A . Ş. ESMER 

X Londra - İfSizlerin sayısı 18 
ilkte,rinde 1.390.249 u bulIDUftur. Bu 
mikdar J.3ili'key~Qldeki mikdara göre 
51045 ""Y, hır artış vardır .• 

X Vatınıton - Finans bakanı 
Morgenthau çarşamba günü Norman
di vapuriyle Fransaya milhim mikda • 
da altın g?nderileceğini bildirmittir. r 

X Parıı - Fransız parl!mento • 

l'ortekiz general Frankoyu 
tanıyacak 

Londra, 8 (A.A.) _ İyi haber a
lan bir kaynaktan bildirildiğine göre 
Portekiz hilklimeti birkaç gilne ka
dar general Franko'nun hillı:Umetini 
tanıyacaktır. 

sunun finana komiıyonu saat 17 de 
Baıbakan Kamil Şotan'ın büdce mu • 
vazeneai hakkında vereceği izahatı 
dinliyecektir. 

na ~ıkardı. Sekb ki§iyi cUrmU me§hud E 13 "k• :: a1mak mecburiyetinde olduiunu U• 

halınde yakaladı c·· li h d = 1 ınciteşrı"n - t z· ki fi" h'' · urm meı u _ : nu maarn. ıra, ıtı ı, fere ı v• ur 
~hkemesinde biri 50, dig· erleri .>nar _: _: bir demokrasi rejiminin idare rükün-
1 cumartesı· ıra para cezasına mahkum oldular. E S lerinde behemehal aranması lazım 

- E 12 S gelen iki ana vaaıf, .\tatürk'ün yu. 
- : kanki cümleıinde oyulu olan ııfat· 

Bir çocuk kazanda 
boğuldu 

İstanbul, 8 (Telefonla) _ Kuz
~~ncukta Tahsin adında iki ya9ında 
bar çocuk evde su dolu kazana dü -
rck boğulmuıtur. ~ 

§Sayla/ık ilôveıi ile çıkacaktır§ lardır. 
: : Her yurddaı, halı:kmı iıterken 
S iLAVEMiZ § ~ük~et. kapaaından ancak aaygı ile 
E $imdiye kaJ tü' L b J E ı~erıy~ gırmek va:.:ifesinde olduğunu 
: .. .. ar TR aıının a: bılmela, buna mukabil her memur 
-gorulen fekı"lle J b'' b"ı" - -azı'f • • · · : r en uı u •ın: .. eaını tam yapmıı t;lmalı: açın 

: btıtka, ve unRinJir. E ~at~nd~ıın her hakkına hürmet mec· 
,11111111111111111111111111111111111111; W'\Jetınde bulunduiunu ula J.,u

nnclan çıkann.naJıdır ... 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
ıYüzbaşı F. W. von Herbert 

Askerlerin hepsi 
celengi başlarına 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

sanki zaferin 
konmuş gibi idi 

ULUS 

ı Dünyada neler oluyor 

Puldan pula fark var 
Bazı nadir posta pullarının - az 

kalsın ağırlığınca altın diyecektik • 
başlı başına bir servet olacaık kadar 
görülmemiş kıymetlere yükseldikle
rini bilirsiniz. Fakat dünyanın en 
kıymetli pulu hangisidr, bilir misi
niz? 

Kadınlar icabında askeri 
tayyarecilik etmelidirler 

YAZAN: 
Amy Mollison j 

9 - 11 - 1937 

Radyo 
Ankara 

ÖÖLE NEŞRn:ATl - ı;ı,ji.l J 
plak neşriyatı. 12.50 Plak: türk ·a 
ve halk şarkıları. 13.15-13.30 Dahi 
rici haberler. )! 
AKŞAM NEŞRİYATI-18.30 

plak ne:ıfiyat. 19 Türk musikisi ve Jıı: 
kılan (Hikmet Rıza Sesgör ve •' 

ıı 
rı). 19.30 Saat ayarı ve arapça 

Lom Palanka da türklerin kuvvetli 
saydıkları bir istihkam ve içinde bir 
çok askerler vardı. Orada biz, bir ge
ce kaldıktan son~a yukarıda anlattı
ğlm yolumuza düzülmüştük. Ertesi 
gün T opolovaç ve Krivobara köyleri 
yakınında piyadelerin, süvarilerin, ve 
mekkarecilerin kılağuzluğunu bulgar. 
lar aldılar. Topçular ise şoseyi takib 
ediyorlardı. Klağuzlar ise bizi Arçar 
yakınından Tuna nehrine doğru götü
rüyorlardı. O gece Arçarda kaldıktan 
sonra artık bu güzel nehrin kıyılarına 
varmıştık . 

gahta muhasemenin başlaması yakın 
olduğu haberi dolaşmağa başlamışb. 

Askerlerin heyecanı son dereceyi bul
muştu. Hepsi, sanki zaferin çelenği 

şimdiden alınlarına konulmuş gibi, 
başlan dik dolaşıyordu. Ben de arala
rındaydım. 

1856 da ingiliz Güyan müstemleke
sinin idaresi bir kaç pul bastırarak 
satışa çıkarmıştır ki bunlardan biri 
bugün meşhur bir amerikalı kollek
siyoncunun elinde bulunmaktadır ve 
kıymeti 10.000 sterlin lirası takdir e
dilmektedir. 

İngiliz harb bakanlığı, bundan böy
le ,ingiliz kadınlarının askeri hayata 
hazırlanabileceklerine ve tehlike ha
linde, bayrak altına çağrılabilecekle
rine karar verdi. Bu karar derhal sa
yısız tefsirler"' yol açtı: 

retlere rağmen hizmete girenler he
nüz kafi mikdarda değildir. Halbuki, 
kadınlar tayyarecilikte, bütün hizmet
lerde erkeğin yerini alabilirler. İngil
terenin her şeh~inde, her ihtimale kar
şı talim görecek erkek ve kadm gönül
lü tayyareci grupları neden teşekkül 
etmesin? 

19.45 Türk musikisi ve halk ~ 
(Servet Adnan ve arkadaşları). 20· 
ferans: Doktor Zekai Tahir. zo.30 
dans musikisi. 21.00 Ajans haberle; 
Stüdyo salon orkestrası. (1- Tscha $li 
Suite internationale. 2- Serrano: C [ 
las. 3- Strauss: Neu- Wien. 4~ 6 
Faust. 5- M ileton: The Phantaıı Br~ d 
21.55-22.00 Yarınki program ve 
marşı. 

O akşam Vebdol'e vardık; orada 
on iki saat kalarak temizlik yaptık, 
kendimize çeki düzen verdik. Ertesi 
gün "22 nisan" öğleden sonra Vidin 
karargahma doğru yola çıktık • 

Sofya ile Vidin arasındaki mesafe. 
yi on iki günde aldığımıza göre vasati 
olarak günde onar mil yürümüş olu· 
yorduk. 

Topçular ve ağırlıklar Belgradcık 
yolunu takib ettiklerinden daha geç 
kalmışlar, ancak ertesi ve akşam (23 
nisan) Vidine gelebilmişlerdi. 

Bellova'dan Vidine kadar düz bir 
çizgi farzedilirse 165 mil tutan bu yof, 
Sofyadaki bir gün mola ve topçunun 
bir giinlük geçikmesi de hesab edilir
se tam yirmi gün tutmuştu. 

Gündüz hava gayet güzeldi; Fakat 
ortalık karardıktan sonra ayaz çıkı

yor; şimalden gelen poyraz rüzgan 
esmeğe başlıyordu. Bölüğümde, a· 
yakları şiştiği için arabaya yükletil
miş iki nefer vardı. iki neferi de 
Berkoviçada bıramııtık. Bunlardan bi· 
risinin balkanları geçerken ayağı kı
rılmış, bir tanesinin de boğazı şiımiş· 
ti Benim topuklarımda da biraz §İ§· 
kinlik vardı. 

Vidindeki iki dalıni karargah şeh
rin şimali garbisinde ve iki buçuk mil
mesafede idi. Buralarda 10.000 asker 
bulunuyordu. Buraların rahab, sıhat 
tartlan yolunda idi; Viclindeki asker· 
lerin manevi kuvvetleri de fevkalade 
mükemmeldi. 

22 nisan günü akşamı, kenöi karar~ 
gahı kasabada bulunan müşir Osman 
paşanın bizim karargaha geldiğini 
öğrenerek bir istişarede bulunduğu 
çadırda kendimi ona takdim ettim. 
Bir yaver, benim üç malul adamı yol
da bırakarak geriye kalan müfrezem
le geldiğim hakkındaki tekmil habe
rimi müıire götürdükten sonra geriye 
geldi. Paşa, benim topçu ile ağırlık 
gelinceye kadar kumandayı muhafa
za etmemi, ondan sonra da miralay 
Mehmed Hüseyin beyden talimat al
mamı bildirmişti. Çünkü o akşam Par· 
Clo paşa Lom Palankaya gitımişti. On

Clan sonra bir daha kendisini görme· 

dim. 
Yaver bana yavq bir sesle ve hu· 

susi olarak şu sözleri de söyledi: 
- Ufuklar pek karanlık; çar, altı 

kolordunun manevra bahanesiyle top
landığı Kitinefe gelmi§ her an harb i
lamna intizar olunabilir. 

Ertesi gün (23 nisan) bütün karar· 

Kendi neferlerimin kılığına, kıyafe
tine ziyadt!siyle dikkat ediyordum. 
Bundan başka yi.rip içmek ve yan gel
mekten gayri hiç bir işimiz yoktu. 
T oplarrmız ve arabalarımız akşam ü
zeri geç vakit geldi . 

Heyecanlı ve meraklı bir gece g;. 
çirdik. Aşağı yukarı hiç birimizin gö
züne uyku girımiyor ve ölüm ufukta 
karanlıklar içinde göze görünüyor 
gibi idi. 

OÇONCO FASIL 

Harb ilam - Vidinde iki buçuk ay 
durğunluk 

24 nisan - 12 temmuz 1877 
Vidinin 1877 senesinde 13.000 nü· 

fusu vardı. Bugün (1911) bu miktar 
16.000 e çıkmıştır. Buranın halkı sa. 
kin kimselerdir; bunların yarısı bul
gar, dörtte biri türk, geri kalan kısmı 
ise romanyalılardan, rumlardan, ya
hudilerden mürekkebti. Tek tük slrp
Jarla avusturyalılar da bulunuyordu. 
Çingeneler ve çerkesler, civardaki 
köylere yerl~rilmi§lerdi. 

Türklerin elinde bulunan - §İmdi 
bulgarların elindedir - tehlikeye ma
ruz bir vaziyette idi. Burada Tunanın 
açtığı batak ve mecra, Romanya ile 
Bulgaristan arasında tabii bir smır 
çiziyordu. Buraya bugün iki düşmanın 
hücum etmesi muhtemeldir. 1877 de 
İle bu kati idi: Garbtaki Ecrbistan ile 
şimal ve şarktaki Romanya. 

Tuna, burada 2800 yarda genişli
ğindedir. Kasabanın kar§ısmda Kala
fat ismindeki (3000 nüfuslu) Roman· 
ya kasabası vardı. İkisinin ortasında, 
+ürlıclo.a-. iİl•o..H~ h:.I.!-!.,- •t.. :JJla ""'-

tikleri iki buçuk mil uzunluğunda bir 
ada vardı ki üzerinde yer yer tahki
mat mevcuddu. 

Bu ada ile Romanya sahilleri arasın
daki mesafe 500 yarda idi; ayrıca üç 
küçük adacık da vardı. 

Vidin istihkamları 500 parça top a· 

labilecek surette ve harb şartlarına uy

gun olarak yeni inşa ediımişti. Mevzi
ler ve su kenarındaki bataryalar pek 
mükemmeldi kara kısrwnda ise ya· 
mn daire şeklinde iç içe tahkimat vü
cude getirilrni~ti. En dıt ha~ On ka
dem derinliğinde bir takım hendekler
le toprak divarlardan terekküb edi
yordu. Burada her biri bir batarya ih
tiva etmek üzere on bir tabya yapıL 

mı§b. Bu tabyaların iki ucu, şehrin 
iki tarafında olmak üzere Tunada nL 
hayet buluyordu. Siperlerin önünde 
bulunan alçak çayır, Tuna sulariyle 
örtülebilirdi. (Nitekim sonra öyle ol
muştur) Tahkimatın iç ve merkez ta
rafım, iyi yapılmlş, sağlam silahlan• 
mış yedi istihkam teşkil ediyordu. 

- Sonu var-

bir başkalık bulamıyordu. Hiç şüphesiz, bir takını 
büyük kargir binalaı;, zarif villalar, muntazam bağ 
ve bahçeler, düz ve geni§ yollar gözüküyordu. Fa· 
kat, bunlarln hepsinin birden elektrikle yüklü, bu
naltıcı bir yaz sıcağı içinde hüınmalı ve muztarib 
bir hali vardı. 

Kom.partimandaki §İ§man adam. birkaç defa üst• 
üste : 

1856 da kısa bir müddet için pulsuz 
kalan idare, Londradan istediğ·i pul

lar gelinceye kadar mahalli matbaada 
gayet iptidai şekilde bir takım pul
lar bastırmış, sonra asıl pullar gelin
ce bu pulun klişesi imha edilmiştir. 

O zaman kullanılmış olan pullar
dan bugün yalnız bir tanesi kalmış
tır ve o da yukarıda bahsettiğimiz
dir. Fakat tali daima önünüze bunun 
bir ikincisini çıkarabilir· Onun için 
elinize her geçen pulu istihkar etme
yin. 

Orijinal bir hırsız 

Geçen 15 temmuzda Viyanada bir 
otomobil çalınmıştır. Otomobile bi 
nen müşteri bir lokantanın önünde 
arabayı durdumıuş ve şoförü bir şey 
almak üzere lokantaya göndermiştir. 
Fakat şoför, dışarı çıktığı zaman o
tomobilin yerinde yeller estiğini gör
müştür. Otomobil o zamandanberi do
laşmaktadır. 

Otomobilin sahibi olan Madam 
Terez Franz günün birinde Dusel
dorf'dan bir mektub almıştır. Bu 
mektubta hırsız, merak etmemesini 
otomobilinin mükemmel bir halde ol
duğunu bildirmiş, sor..ra Frankfurt'. 
tan ve Paristen mektub gelmiŞ,tir. Bu 
sonuncu mektubta hırsız "Viyanaya 
geleceğini ve otomobili aldığı yere 
bırakacağını" bildiriyordu. Fakat 
sonra bu fikirden caymış Berlinden 
yazdığı mektubta bir müddet daha 
Almanyada kalacağını ve ancak hu
dudda müşkilata uğramıyacağından 

emin olduğu zaman döneceğini haber 
vermiştir. Şimdi otomobil sahibi ha
la beklemektedir. 

Acaba, hırsız, canı yanan kadını 
ümidle avundurmak mı istemekte
dir? 

İtalya yeni harb gemileri mi 
~·-rh·-.,- - ı;a 

Stan isimli ingiliz gazetesi, İtalya
nın, tezgfilılarmda gizli olarak altı 
yeni kruvazör inşa etmekte olduğunu 
haber vermektedir. Fransız muhar
rirlerinden Pierırc Dominique bu mü
nasebetle diyor ki: 

"İtalya, Londra uzlaşmasını imza
lamamış olmak dolayısiyle buna hak
kı vardır, fakat, haberin doğru olup 
olmadığını öğrenmek de bizim hakkı
mızdır. Çünkü Avrupanın bugün i
çinde çırpındığı korkulu hava için
de, gizli silfilılanınalarm yapılması, 
vahim olmaktan da beter, belki tra
jik bir mana ifade eder.'' 

Geyiğin ölümü 
Eskiden, Paris yakınındaki Bulon· 

ya ormanının büyük cazibelerinden 
biri, içinde serbestçe dolaşan geyik
lerdi. Atlı arabaların saltanat sür
dükleri devirlerde rahat ve mesud 
dolaşan geyikler, otomobiller çoğa
lalı beri onların da rahatı kaçmıştır· 
Bilhassa geceleri, otomobillerin kes
kin lambalarından sızan ışıkla körle
şen zavallı geyiklerin bir çoğu teker
lekler altında kalarak can vermişler-

- Seferber edilecek bu kadınlar, ne 
iş göreceklerdir? Bunları hangi hiz
metlere koymalıdır 
Münakaşa açılmıştır, ve bir çokları 

gibi, hatta "seferber edilebilecek ka
dınlardan'' olduğum için belki başka
larından fazla, bu mesele üzerinde 
düşündüm. Derhal cevab verıiyorum: 

- Kadından asker mi? Neden olma
sın? Onların ne işte kullanılacağını 

iyice bilmek kafidir. Rapor ve proje
lerin harb bakanlığında biriktiği şu 
sırada, bu mesele üzerinde kolaylıkla 
bir fikir sahibi olmak mümkün oldu
ğu düşüncesindeyim. 

Kadınlan tam manasiyLe asker yap

mak bana enteresan görünmüyor. 

Manga nizamında yürümek, tıalim 

yapmak, kütle halinde harbe hazırlan

mak, geııçi bütün bunlar istihfaf edil

memelidir, fakat kadının bünye itiba
riyle daha az olan mukavemeti bu ne
viden işlerıe muhaliftir. 

Erkek askeri hizmetinin açık hava
da yaşama, iyi arkadaşlık gibi karak
terleri kadınlar için de muhafaza o
lunmalıdır; yalnız, çalışma hedefleri 
ayrı olduğu için kamplardaki metod
lar da ayrı olmalıdır. 

Ben kendi bildiğim hizmet saha
sından: Tayyarecilikten bahsedece
ğim. Piyade ve topçu hizmetleri için 
de mütehassıslar belki fi.kıirlerini söy
lerler. 

İngiliz askeri tayyar.eceliği tetkik 
edilince bir vakıa göze çarpar: ingiliz 
hükümeti, harb halinde, hava taarruz, 
müdafaa ve keşiflerinin ne kadar bü· 
yük bir ehemiyet alacağını pek iyti 
takdir etmektedir. Onun içindir ki İn
giliz gençlerini havacılık hizmetine 
girmeye teşvik etmekte ve pilot mek
tıebleri her mezun mukabilinde 10 
sterling vermektedir. Bütün bu gay-
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çenlerde parkta dolaşan bütün geyik
leri yakalamışlar ve mutlak bir ölüm
den kurtarmak için topladıkları 20 
hayvanı hayvanat bahçesine naklet· 
mişlerdir. Fakat geyiklerden fazla 
kurnaz olduğunu sanan biri, bu ta
kibten kendini kurtaramamış ve or
manın bir köşesinde uzun zaman sak
larunay muvaffak olmuştur. Nihayet 
geçen gün bu geyik de yolda bir şey
den habersiz dolaşan bir otomobilin 
tekerlekleri altında can vermiş ve 
bu suretle ormanın geyikleri artık 
bir efsane olmuştur. 

Müthiş bir s hne 
Pariste içki düşmanlarına vesika 

olmıya layik korkunç bir sahne cere
yan etmiştir. 

Albert sokağında 20 numaralı a
partımanın kapıcısı üst katta oturan 
Biloni ailesinin günlerdenberi daire
lerinden çxktLklarını görmemekle be
raber, erkekle karısının içkiye düş
kün olduklarını bildiği için telaş et
memektedir. 

Fakat bir gün bu ailenin çocuğu 

BİR SÜRGÜN 

Ben kadınların harb tayyarecisi sı
fatiyle hizmet görmelerini müdafaa 
etmiyorum. Fakat, tayyarecilikte, on
ların yapabilecekleri hizmetlerden iş
te bir kaçı: 

1. :Pilot kadınlar hastahane cephe 
arasmda tayyareleri idare edebilirler. 

2. Yeni makinelerin fabrikadan cep· 
heye götürlmesi kadınların mükemme
len yapabilecekleri bir iş.tir. 

3. Düşman memleketinde değil, fa
kat cephede fotoğraf ve keşif. 

4. Kadınlar yeni sınıfların talimin
de et'kekler gibi muallim sıfatiylc ça
lışabilirler. 

5. Mühendis sıfatiyle hava meydan
larındaki bütün işlerde kullanılırlar. 

6. Bütün tayyarelerde bir radyo 
postası bulunmalıdır ve kadınların 

bu vazifeyi görmemeleri için hiç bir 
sebeb yoktur. 

7. Yeni makinelerin tecrübesi. 
8. Sivil tayyarecilikte kadınlar na

kil tayyarelerini pilote ederek nakli
yatta çalışan bütün erkek tayyarecile
rin askeri havacılığa geçmelerini 
mümkün kılabilirler. 

9. Nihayet umumi nakliyatta kadın
lar hizmet görebilirler. 

Hülasa olarak, havacılığın her sa
hasında, bizzat kadınlar faydalı ola
bilirler. Yalnız onları bedeni kabili
yetten ziyade teknik bilgilere ihtiyaç 
gösteren hizmetlerde kullanmaya dik
kat edilmelidir. 
Kadınların askeri hazırlığiyle meş

gul olan bir memleket onlara havacı
lık mesleğini geniş açmalıdır. Ve e
minıim ki böyle bir davet iyi karşıla
nacaktır: Dünyanın her bir yerinde, 
kadınlar cesaretten mahrum olmamı§
lardır. 
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aç, demiştir, annem sizden ekmek is
tememi söyledi.'' Çocuğun bitkin va
ziyeti ve soluk benzi kadmın merha· 
metini çekmiş, ona yiyecek verdik
ten sonra kanapenin üstüne yatırmış
tır. 

Yukarıda bir şeyler geçtiğinden 

şüphelenen kadın Bilonilerin daire
sine girince müthi§ı bir sahne ile kar
şılaşmıştır. Erkek, ölmüş ve taaffü
ne ba~lamış bir halde bi.r şezlongogta 
yatmaktadır. Karısı ise, bir kelime 
bile söylemekten aciz ve aklını kay
betmiş olarak bir iskemlenin üstünde 
kara düşünceler dalmış durmaktadır. 
Odanın her tarafı boş ve kırık içki 

şişleriyle doludur. Derhal çağrılan 
doktor Biloni'nin 48 saat evel ihti
mal bir kan hücumundan Qlmüş ol
duğunu tesbit etmiştir. Fakat bu a
ile faciasının en müthiş tarafı zaval
lı hasta bir ya\·runun ölmüş bir baba 
ile deli bir ana arasında geçirmiş ol
duğu bu 48 saatlik hayattır. 

Ekseriya aileler.in işledikleri suç· 
ların cezasını çekmek böyle masum 
yavrulara düşmektedir. 

İstanbul: 

ÖÖLE NEŞRİYATI - 12.30 ~ 
türk musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 
lif plik neşriyatı. 14.00 Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI - 1s.30 
dans musikisi. 19.00 Çocuklara ıns~ 
zihe Nine tarafından. 19.30 K 011 (. 

Beyoglu Halkevi namına: De\f\ 
Ahmed Hamdi Başar. 20.00 Klası 
musikisi: Nuri Halil ve arkadaş!•" 
fmdan 20.30 Ömer Rıza tarafındııll 
ça söylev. 20.45 Vedia Rıza ve arkaU 
tarafından türk musikisi ve halk f 
rı (Saat ayarı). 21.15 Orkestra: zı 
jans ve borsa haberleri ve ertesi 
programı. 22.30 Plakla sololar, operJ 
peret parçalan. 23.00 Son. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 8 Al,? 
tasyonları (orkestra ile). 21 Brii~ 
Flaman opera gecesi. 23.15 Dr01 

fransız operalarından parçalar. 
SENFONl:Iı.ER ve KONSERLE:ll 

Alman istasyonları. 18 Keza. (Alt11~ 
siki üstadlarmrn eserlerinden pal~ 
18.10 Alman istasyonları. (Gluck'dııJI 
çalar.) 19.25 Prag. 19.30 Drotvicb
Stokholm. 21 Varşova. 21.20 Alrrıaııl' 
yonJarr (Brah.ms). 21.30 Faris. 21.30 
Paris. 21.30 Strazburg. 22.40 Budaf 
(Beethoven). 24 Frankfurt ve ştul 
(Beethoven). 

ODA MUSİKİSİ: 14.10 Alman istVf 
lan. 17 Keza. 20.5 Biikreş (Beetho"ell 
arteti). 22.15 Stokholın. 

SOLO KONSERLER: 17.15 Miları0,. 
man). 17.15 Piyano (Roma). 11.30 ( 
17.30 Viyana (şarkılar). 18.15 Bükref 
kılar ve piyano). 22.15 Brno. 22.35 ptfl 

M~~Ş.Ll\R.;.J;. ~.ım>~. j~•2S'IDnlaP'· 
yonlatı. 21 Roma (askeri konser). 

ORG KONSERLERİvc KORO~ 
9 Alman istasyonları. 10 Keza. (Otl r 
seri). 16 Keza. 22.20 Milano (Kor0 

eeri). 

HAFİF MÜZİK: 21.45 Tuluz. 22~ 
yana. 

HALK MUSİKİSİ: 21.55 Budır' 
(Sigan orkestrası.) 

DANS: 23.40 - 0.30 London RegiJ 
Milano. 23 Roma. 23.30 Wilna. o.30 
Drotvich. 

Olimpiyad madalyalO 
Bertin Olimpiyadlarındaki ~ 

malarımn bir hatırası olarak 1' 
Spor Kurumu azasından Erııl 
mebusu B. Aziz Akyürek, Baf 
mebusu Bay Halid Bayrak, I{lf~ 
eli mebusu Bay Rahmi Apak 'le 

zurum mebusu Bay Şükrü 1(~ 
dün, alman büyük elçiliğinde : 
Olimpiyad madalyası ve Bay . 
Bayrak'a da bakırdan yapılmış l>i' 
büm verilmiştir. 

-----=---
ğil,· öbürünü de bilirim. (Bu sözünün ince ve deri' 
nüktesini anladılar mı diye üç dinleyicinin yüzlerirl' 
ayrı ayn manalı bir tebessümle gülümsiyerek bakbk~ 
sonra ilave etti:) Zira benim İçin iki türlü Fransa v-1' 
dır. Biri Affaire' (1) den evvelki Fransa, öbürü Afi' 
ire'den sonraki Fransa. Yani Fransızların Fransasil' 
Yahudilerin Fransa'sL 

"- Boğucu bir sıcak, boğucu bir sıcak. •. diye SÖy· 
lendi. Avcunun içinde sıka sıka bir yuvarlak sünger 
parçasma dönen, temh:liği me§kuk bir mendille, 
durmaksızın, tazlak kafasını, yağlı ensesini ve kat 

-11- YAKUB KADRi 
Doktor Hikmet'in yanındaki 11ska ve uzun bo1'd 

genç, kemiğine bir iğne batmıı gibi yerinden oyııadı
Geni§ ve yüksek yakalığının içinden boynunu ilerif' 
doğru uzatb. Gırtlağının çıkınbsı hiddetli bir adaıP' 
yumruğu gibi titriyordu. 

kat olmuş gerdanını siliyor ve arada bir derin bir 
soluk ahp, kompartimandakilerin yüzlerine boğaz· 

lanmış bir koyun gözleriyle bakıyordu. Bu bakışla· 
rm birinde, doktor Hikmet'le gözgöze geldiler. Şiş

man adam: 

"-Ben ,dedi; bu mıntakadan olmakla beraber 
sıcağa hiç dayanamam. Temmuz geldi mi, kapağı 

§İmalde, herhangi bir yere atarım. Bu yıl biraz geç 
kaldım. Karımın vefatı dolayısiyle ... 

Doktor Hikmet, "Vah, vah! ba§mız sağ olsun'., 
diyecekti. Fakat, herif, bu ölüm haberini o kadar 
kayıtsız ve sakin bir tavırla söylemişti ki, bu taziyet 
sözleri dudaklarında bir nevi sırltma halinde dona· 
kaldı. 

- Evet biçare kadıncağız geçen yıl oğlunu kaybet
tikten sonra artrk felah bulmadı. Ne kadar teselli-

ye çalıştnnsa kar etmedi. Dedim: "İftihar etmeli
sin; oğlumuz vatan yolunda, şeref meydanmda can 
verdi. Ne mutlu ona!,. Hakikaten oçcuğun ölümüne 
dair Fas'daki arkadaşlarından aldığımız maliimat 
göğsümüzü gururla şişirecek bir mahiyette idi. Dü· 

şününüz~ yanında bir manga askerle, tam sekiz gün 
bir alay bedeviye kafa tutmu§, hatta bunlan birkaç 
defa hezimete de uğratmış. Fakat bizim İa§e terti
batınuzm kötülüğü yüzünden daha ileriye gitmeğe 
imkan bulamamış. Ve adım adım döğüıerek geri çe· 
lcilirken Araplarm kancıkça bir çevirme hareketi, 
her şeye nihayet vermİ§. 

Şişman adaının biraz kısık, karık ve tatlı bir sesi 
vardı. Doktor Hikmet'le kırk yıllık bir ahbap gibi 
konuşuyordu. Kolalı plastronunun ortasmdaki yün 
ÖrgÜden siyah kravatının uçları geni§ yakalı bir ne
vi sınoking yeleğinin kenarından sarkıyordu. Yu-

varlak kammm üstünde kaim bir saat kordonuna 
takılı iki yüzlü bir madalyon her kımıldanııında 
kah sağa ,k8.h sola çevriliyor, bu suretle kah bir ih· 
tiyar kadının, kah bir delikanlının re&mi göze çar
purordu. Kalın ve §İtkin parmaklarmın birinde etine 
batmış üstüste iki ni§an yüzüğü vardı. Muttasıl el 
leri ve kollarile hareketler yaparken yuvarlak ko· 

lalı kollukları caketinin yeninden dışanya fırlıyor 

du. 

Nava§ yavaş bu canlı ihtiyarın konu§ması umuma 
hitabeden bir nutuk haline girdi. Ve kompartimanı 
doldunnağa baıladı. Ba§ını, bazan kö§edeki kadı-

na, hazan doktor Hikmet'in yanındaki gence çevi
riyor, hatta ar.asıra dönüp oçcuğa da bir şeyler söy
lediği oluyordu. 

- Hey, küçük görüyorum ki tren seni hiç sarıımı
yor. Hem tersine oturduğun halde... Benim oğlum sen 
yaşta ik~n bu İ§in beş dakikasına dayanamazdı. Kafa_ 
sr, sağa sola sallanmağa başlar, benzi solar, gözleri ka
panır. Derken, anasının kucağına düşüp uyuya kalır

dı. Madam, bilir misiniz ki bazı büyük insanlan bile 
şimendüfer tutar. Bravo çocuğa!.. 

Kadın: 

- Oğlum çok küçük yaşındanberi seyahate alış

kındır; dedi. Daha on yaıını bitirmedi; fakat en az on 
defa uzun yolculuklar yapmıştlr. Hem karada hem de
nizde... (ve birden samimileşen bir tav1rla) biz asıl 

Cezayirde otururuz, Mösyö, Kocam hükümet memuru
dur. (Mon Mari est dans L'administration; oku
yunu2!) 

Şi,man adaın, nihayet, sesine bir yankı bulmuş ol
nanın sevincile geniş bir nefes aldı. Dudaklarını tatlı 
tir §ey çiğniyen bir kimse iştihasile şapırtatarak: 

- Doğrusu, ben, dedi; bu yaşa kadar Fransa'dan 
dışarıya ayak atmış değilim. Ama Fransa'ya gelince 
onu kımı karıı bilirim. Hem de yalnız bu Fransayı de· 

Katı bir sesle : 

- Rica ederim Mösyö, rica ederim, dedi. Karııııd' 
daki bir Yahudidir. Ve Yahudiliğile müftehirdir. 

Ve bacaklarını biribirinin üstüne atıp kollarını göi• 
sü üstünde çapraslıyarak, kavgaya hazır bir adP' 
sertliğiyle dimdik bir vaziyet aldı. Şişman ıaşaladıs 

- Mais, Mais, Mon bon Monsieur; müsaadeni"' 
le hele bir sözümü tamamlayayım. Yahudi demekte" 
ne kastettiğimi daha bilmiyor&unuz ki... Ben, ken~ 
hiç bir dinle mütedeyyin değilim Kırk yıldanberi lıi' 
kerre kilisenin kapısmdan içeri girmedim. Fakat, ~ 
bir vatanperverim. Bir iyi FransıZ"ım ve işte, Yahlldi 
derken mesela ... 

- Yani kötü Fransızlar mı demek istiyorıurıııı1 
Bir bu eksikti. Bizi böyle telakki etmek için elini:~ 
acaba daha ne gibi deliller var? Daha diyorum; çii~ 
Dreifus'e karşl ileri sürülen bütün delilJerin birer ~ 
ter iflasına şahid olduk. Ve bunların nihayet, birel' 
' iradan, birer şeni iftiradan ibaret olduğunu anJadılJ. 

(Sonu va•> 

(1) Dreyfus meselesi. 

1 
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Asrımızda sinema ve 

stadyom seyircileri 

~ surette temin edilmiştir 

ğu vıefiyatını yahud başka yaş grup· 
larına aid vefiyatı tesbit kabil değil
dir. Her kadının vasatt kaç çocuğu 
öldüğünü hesab etmek sureti ile ço
cuk vefiyatını bilvasıta heaab etmek 
kabildir. Tabii, bu esnada her yaş 
grupundaki ölümter ayrı bir delaleti 
haizdir. Mesel! 18 - 24 yaşındaki ka
dınların çocuk vefiyatı % 20 ise bu 
nisbet 40 • 44 yaşındakilerin grupu· 
nun gösterdlği % 30 nisbetinden da. 
ha yüksek sayılmalıdır. Çünkü evelce 
vasati evlenme yaşı 14 olduğuna naza
ran 40 - 44 yaşlan grupundaki bir ka· 
dmın "çocuğum" diye ifade ettiği ö
libn vakaları haddi zatında kahil ya· 
şmdaki şahıslara aid bulunmaktadır. 
Şu halde, 30 - 34 yaşındaki grupun ö
te tarafındaki gruplardaki çocuk ve
fiyatı hakikatte bulunan rakamdan 
daha aşağıdır. Bu vaziyet hayattaki 
çocuklarla ölmil§ olanların adedini 
gösteren 1 Nr. grafikde gayet vazih 
olarak görülmektedir: Ölen çocuklar
la kalan çocukların biribirine nisbeti 
tarafımızdan tetls:ik edilen 13 vilaye
tin her birinde birbirine fevkalade 
benzemektedir. Bu hal bilhassa genç 
yaş gruplarında göze çarpmaktadır. 
Bu da vardığımız: neticelerin doğru-

"l§ık tekrar canlanınca sinema 
salonlarında en çok dikkate çarpan 
§ey, insanı ,aşırtan güzelllk ve za• 
riflikleriyle hemen hepsi genç ka• 
dmların, kapıya doğru devam eden 
yavaf ve dalagah yÜrÜyÜşte, ekse· 
riyeti teşkil etmeleridir. Sinemalar 
modern gençliğin hakimiyetini tesis 
etmi§ olduğu yerlerdendir.,, 

"Bir futbol maçı yarı son veya 
son ise, yahud biri yerli ve diğeri 
yabancı iki takım arasında yapılı• 
yorsa halk stada doğru aonıuz bir 
dizi teıkil eder. Bu gibi apor teza• 
hürlerinde gençlik kuvvetinin ifad• 
aini bulan halk iıtisnaaııc her muhit· 
tendir. Dikkat ediniz ı Stada doğru 
uzanan yayalar dizisinde, kadın erw 
kek, genç ihtiyar ve çocuk, adi a• 
dımla yilrüyene tesadüf etınezıi· 
niz; herkes koşar, itiıir, dürtüşür ve 
stadyomun veya hipodromun mer• 
divenleri üzerinde de kaynatır . ., 

~ ~Doktor Eck.stein, 60 tilrk köyünde sı
ıııt Urtl Bfll d an, gıda maddeleri, içecek su, ka-
ırılann Velu" dl ğ k ··1 .. l . k .. t . u u, çocu o um erı, 07 e-

lllı2Ji ır.. 
aı etralırıda uzun bir tetkik 7apm1ıı-

tır. D k d 0 torun bu tetkik sonunda hazırla-
tiı rıtpor 'lk k .. . . un ı ısmrnı dun neşretmış-

tılı:. Busiin de "son kısımlarını neşrediyo
r rra. 

Doktor Eckstein'in 60 köyde yaptlğı 
tetkiklerden sonra verdiği rapor 

lJokto E . s ~ r clı:steın burada malaryaya kar-
'' Yaprlan mücadeleden sonra trahom mÜ· 
Cadelesirıden bayrarılıkla bahsetmekte ve 

~· tt 1 

hekim ıaraf ından tedavi edilebilme
leri imkanı temin edilmi,tir. 

ı J$ U"' t 

tr? 

ıorır a tet '·ı'kl . . . 1 . . k "' ermırı netıce erını yazma ta· 
Cilt hastalıkları dır.] 

T Ender olarak cilt hastahklarına rası 
rahom mücadelesi ve ishal geldiğimizi bilhassa zikrıetmek lazım-

. ~ynı hududsuz hayranlığı cenub dır. Empetigo denilen hastalık çok 
\>tlayetlerindeki Trahom mücadelesi- nadirdi, hiç uyuz görmedik. Bu haller 
ne karşı da his etmekteyiz. Binlercl' çocukların iyi bakıldığını ve çok te· 
Çocuk ve büyük buralarda her gün miz tutulduğunu isbat eden en büyük 
:untazam tedavi görmektedir. Müca- delillerdir. 
ı:~~den alınan neticeler, hastalığın Elimizde tüberkülin tatbiki gibi 

ıatı icabı olarak, ancak uzun za- mutlak ve kati bir ölçü olduğu için 
tnan sonra herkesin gözüne çarpabile- köylerde tüberkülozun ne dereceye 
Cek bir mahiyettedir. Lakin biz şah- kadar intişar etmiş bulunduğunu a
ten b" \' oyle muazzam bir teşkilat ve mu- raştrrmaya bilhasa kıymet verdik· 19 
affakiyetli bir mücadele görmedik· köy ve 6 vilayetteki 1528 çocuk üze
JshaJ hastalıkları da eıan bugün kü- rinde tatbikat yaptık ve bu oçcuklann 

~uk Çocuklar ve süt çocukları arasın- kısmı azamını kontrol edebildik. Ço-
b a bazı kurbanlar almaktadır. Fakat cukların ancak % 9.39 unun tüberkü
~nların tedavisi de büyük terakkiler loz intanı almış olduğunu, fakat bun

:,ostemıiş, bunların yüzünden olan ve- ların kısmı azamının tekrar iyileşmiş 
1Yat gözle görülecek derecede azal- olduğunu tesbit ettik. Bu taamül öm

rnı,tır. Bu hastalıklara karşı olan mü- ründe bir defa hastalanmı§ fakat on· 
~a~el.e gelecek 'senelerin esaslı vazi- dan sonra çoktanbcri şifayap olmuş 

1~ erınden biridir. Bu mücadele için bulunan çocuklarda bile müsbet çıkar. 
a~nn gelen ihzari çalışmalar Ankara Elde ettiğimiz neticelere benzeyen 
nıuesseselerinde sıhhat vekilinin sevk müsaid neticeler kısa bir zaman evel 
'\re ·a be ~ aresi altında bir kaç zamandan· Dr. Hüsamettin Kural tarafından neş· 

rı takib edilmektedir. redilmişti. (*). Bizim neticelerimiz 
-~Başka hastalıklardan kızamık, boğ- bunları teyid etmektedir. Tüberkü
~ .... ca v. s. gibi intani hastalıkları da tozun intişarı köylerde şehirdekine 
;aYtnak lazımdır. Çok defa uzun süren nisbetle daha azdır. (Mesela İstanbul
<>~sılala~.dan sonra hazan pek şiddetli da olduğuna nisbetle). Şehirlıerde "be~ 
h l'rlak Uzere mÜnferid köylerde ZU• yaz ölüm'' henüz bir çok kurbanlar 

t t ,,, •• ,. ••• ........ •v .,_.., 

l luğunu göstıerir. Umumiyetle ölüm 
nisbeti çok defa zan edildiğinden kat 
kat azdır: Mesela 18 • 24 yaşlarına a
id olan ilk gruplarda • yalnız süt ço
cuklarına aid olan ölüm değil 1 - u
mum çocuk ölümü takriben % 25 ka
dardır. Hususi iklim şartları göz önü. 
ne alınırsa bu rakam katiyen fazla 

' yüksek sayılamaz. Şu halde yalnız 
münferid vakaların bilinmesi yüzün
den arasıra duyulan kölerdeki vefiya
tın fevkalade yüksek olduğu iddiası 
bizim elde ettiğimz neticelere uyma
maktadır- Bu iddia hiç değilse tara
fımızdan tetkik edilen vilaletler ve 
köyler hakkında varit değildir. 

Altı aydan beri Ankarada polikli
nikte tesbit etmekte olduğumuz ista· 
tistik ile bu vaziyet mukayese edilir
se keyfiyetin doğruluğu bir kat daha 
meydana çıkar. Bu son istatistik 2811 
kadın üzerine istinad etmektedir. 
Bunlardan 2196 tanesi basit tabaka 
614 tanesi münevver tabaka denilen 
sınıfa dahildir. Kadın başına isabet e
den vasati rakamlar bu sayfada ayrı 
bir cedvel halinde gösterilmiştir. 

Köyler ve Ankaradaki basit 
tabaka 

Köylerdeki vaziyet ile Ankaradaki 
baSit tabakanın vaziyeti arasındaki 
fark azdır. 

Köylerdeki doğum adedi bir az 

Bu satırları, geçen bir buçuk ta• 
til gününde, Ankara sinemalarına, 
stadyomuna ve hipodromuna gidip 
oralarda edindiğim intibalarla ben 
yazmadım. Baıılrk ve c::mleler bir 
fransız gazetesinindir. İmdi "a5Tl• 
mızda sinema ve stadyom seyircile
ri,, başlığını ve altındaki cümleleri 
Ankara sinemalarına, Ankara ıtad· 
yom ve hipodromuna gittiğim bir ta• 
tll gününün ak,amı ben de böylece 
yazabilirdim : Sinemalarımızda ve 
spor yerlerimizde manzara ayni 
manzaradır; seyirciler ayni güzel 
ve zarif genç kadınlar veya koşan, 
itişen, dürtüşen ve tribünler Üz~rİn• 
de kaynaşan ayni çocuklar, aynı ge

nçler, ayni yaşlılardır 

h ur etmektedirler. Son senelerde bu verdirmektedir. 
. ~stalıklar hazan çocuklar arasından Almanya'nm iktisadi vaziyeti 
rıne k · - . . . .. _,. müsaid olan mıntıkalarında O • 15 

lstep köyii kültiir ve teknik bekliyor 
daha ytiksekcedir, çocuk ölümüni\n 
gösterdiği farklar azdır, hatta köyler
u~ıs.ı tıuyuı.. yıı'? ıduakalannın teşkil 
ettikleri gruplarda 9ehirde olduğuna 
nisbetle bir az daha azdır; hiç kimse 
Ankaradaki çocuk vefiyatının fevka
lade yüksek olduğunu iddia edemez; 
yapılan istatistik tetkiklerinden anla
şıldığına göre köyler için de vaziyet 
böyledir. 18 • 24 yaşlarına aid gruplar 
tetkik edilirıe görülür ki köylerdeki 
çocuk vefiyatı şehirde, en mutena şe
rait altında bakılan "münevver taba· 
ka'' çoeukları arasındaki ölümlerden 
ancak iki misli fazladır. Daha yatlı 
gruplarda köylerdeki ölüm nisbeti i
le şehirdeki ölüm nisbeti arasındaki 
farkın gittikçe büyümesinin en mühim 
sebebi "münevver tabaka'' da doğum 
rakamının sUratle düşmesidir. 

"Kimlerle düşüb kalktığını &Öy• 
le, kim olduğunu aöyliyeyim.,, söz· 
)erindeki hakikat, asrımız eğlence
lerinin ektörleri ve seyircilerinin ha• 
kikatidir. Ayni suretle döıenmit &&· 

lonlarda ayni filimleri görmekte 
olan. Bükre,li, Pekinli, Londrab ve• 
ya Ankaralı halk kılık ve dütünce 
bakımından biribirinin az çok ben• 
zeridir, stadyom ve hipodromdaki· 
terde yilrüyüş ve heyecanlanı' bakı· 
mından bi.ribirinin az çok benzeri 

olduğu gibi ... 
Ve bunun böyle olması elbette 

daha iyidir. Zira türlü sahalarda. 
biribirinden ayrılması sebebleri ço
ğaltılmağa çalı§ılan beşeriyet, genç· 
lik vasıtasiyle sinema ve stadlarda 
biribirine yaklaşmak imkanını bu· 
lacaktır. - N. B. 

~ 
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s x u ugu ve çocuk öliımu bansınc: ge11• 

t'k 0 up teşkil ettikleri tehli~ git- tuberkuloz gorulmektıcdır. Demek o- yoruz. 8000 kadın üzerinde istatistik 

d
l çe küçülmektedir. Bazı köylerin a- luyor ki Türk köylerindeki vaziyet eta te .d k d h .. 'dd. tetkikatı yaptık. Bu mikdar ziyaret 

rl
. .. .c. rı edilmic:. gı'bı' olan vazı'yetle- ço a a musaı ır. ttı' - · · b ·· ·1 x C gımız Ütun Vl ayetlerdeki kadm-

tzğ;~:und~n bu gibi hastalıkların çık- Annelerin veludluiu ve çocuk ların % 1.3 ünü teşkil etmektedir. 

10 
berı alelekser hastalık geçtikten ölümleri Fazla umumileştirmek istememekle 

nra alakad · · \>e b ar memurlara gelebılıyor Son söz olarak tetkikatrmızın en beraber bu tetkikattan umumi istatis-
:Bir u ~~retle tedbirler geç kalıyordu. mühim mevzuuna yani annelerin ve- tik telfiltkilerine göre iyi bir vasati ne-
larınrn:. dettenberi bu gibi hastalık-ı - -- tice elde etmek kabil olduğunu söyli-
eden teura.tle haber alınmasını tıemin [*] Soci~t~ dı:ı Nationı. C. H. Docu-ı yebiliriz. 100 kadına gört! hesab edi-

dbırler alınmıştır. Bu sayede ment No. C. H. 1210 lince 'u neticeler elde edilir. -
Yaş 18-24 25-29 30-34 35-39 --
Çocuklar 
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l{Öyler 2.1 0.4 1.7 3.3 0.9 2.4 4.4 ı.3 3.1 S.4 1.8 3.6 

Ankara 
basit 1.7 0.3 ı.4 2.8 0.8 2.0 4.1 1.3 2.8 4.6 1.9 2·7 
tabaka 

Ankara 
tnünevver 1.5 0.2 1.3 2.1 0.3 l.s 2.4 0.3 2.1 2.9 0.6 2.3 
tabaka 

......... 

Hayat, sen ne gü%elsin! 

Gülmek mi, aalamak mı lôzım bu hale ! 
- 10 - Nakleden: N. B. 

:ee .fa yet 
0 

zaman mahud şan tözün 1 mr istihfaf edilemiyecefinden muta
ill şısıra koıacak yerde aklunı başıma va11ıt olarak iıtifade etmek ilzere 

1 
a,~k evlenmiş olsaydım bugün böy-ı amcamı 1stanbula davet etmeği dü

be, ~ızdeki maden arayıcıları gibi aki- ,urunüştüm. Fakat sonra, bu i§i ona 
a etı ıneçhul bir iş için son liraların11 baş vurmadan neticelendirmeyi bir 
~rfetrnez, milyonluk bir sinyoramn haysiyet meselesi saydım: öyle bir 

Yatını rahat geçiren kocası olurdum· yalan ve dolan şebekesi içine girmiş-
Ciddi bi d . b t' ile pren· tim ki bundan ancak kendi Irendime 

ıe8 ~.. . r a am ısa e ı , . . . 
tneı !a'U~rıyeyi, evlilik denilen mük~m- bk~rtu.~abpılırdım1. Ptrensbe~ bŞükrüyeye 
bu ın~esıeıenin içine kadar takıbe, ır gu.~ erapa as a, ır a,ka gün 

nun ıçin, karar verdim. l<'.ad~koy vapur~nda. rast geldim. Ay-
le ~Uıeyin Tuğrul bu kararıma fÖY· nı cıdd~ ;e aynı zarıf kadındı. Yorgo 

hır dudak bükerek: onun bırınci sınıf zenginlerden oldu-
- \Tallahi k d d' ı·m ben ğunu haber vermigti. Fakat tedbirli 

k d ar eş, ne ıyey , 'h . 
a ıniarı ancak sevmek i in severim. ve ı tıyatlı ~lamak artık vazifemdi. 

dedf S ç htanbulun kıbar mahfillerini de ba 
len · en bana: "zengin kadınla ev- ka büyük ıehirlerde oldugwu 'b'. •tk· 

ıneği bir . kek d d i gı ı, ı 
Yalnız be g~y~ haline. getıre~ er a ım a naanı içine alrb boğarak yok 
kat di n. mıyım?., dıyeceksın. Fa- ede.n bataklıklar nevinden, çok tehU
bi b. kkatlı ol: kadın, heveslerine ti- kelı yerler tel&kki etmeğe mecbur
ğild~r _benzerimizdir; fakat erkek de- dum. Nihayet prenses, kendisini e-
bu i;' ona pek güvenmemeli ... Ben vinde ziyaret edebilec w• • hab 
l'k e ancak nikahtan ve hatta ısift- . w. • egımı er 
ı lerin ida . . . d k verdıgı zaman bıraz gönlüm ferahlan-

ra i resını elıne al ı tan son· . w nanabilirim dı. Dıger taraftan da evinin nasıl ol-

GerH ferli y~kın akrabanın yardı- duğunu merak ediyordum. Zira bir 

40-44 45-
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3.3 0.8 2.5 3.5 1.0 2.s 

lnıanla onu çerçeveleyen muhit ara
unda sıkı bir mUnaııebet olduğu mu
hakkaktır. Eşya, sahihlerinin sırları· 
n.~ if t•. eder; mefrutat geveze geveze 
ı~ylenır: Onlarda, hal gibi, ınazi
nın de konuşan bir tarafı mutlaka 
vardır ve dillerinden anlarsanız bir 
evdeki kanapelere, halılara levhalara 
ve hizmetçilere bakarak ne;ede ve ki· 
min yanında bulunduğunuzu tahmin 
edebilirsiniz. Hafifmegreb bir kadı
nın hizmetçisi bir aile ka~mmın hiz
metçisi gibi ıize kapıyı açmaz. 

Bütün bunları dil~ilnerek ve mUşa
hede kabiliyetimi azami derecede kul· 
lanmağa çalışarak edineceğim kana
ata göre kararımı verecektim: gör

düklerim prensesin tamamiyle lehin
de çıktı. 

Şitli caddesindeki büyUk apartman
lardan birinde geni,, aydınlık bir da
ire : Güzel mobilyalar; ttıikdarı az, 
fakat çok değerli biblolar· yemek sa
lonundaki aom pelesenk bUyilk büfe
nin kesme camları ardında gilmliş ta
kımlar .... 

- Canım beyefendi, bunların tetki
ke değer tarafları yok : İetanbulda 
geçirdiğim altı ay zarfında kullana
c~ğım gündelik eıwayı buraya getirt
tım. Nem var, nem yoksa hepsi Mı
sırda ... Zaten burada kabul ettiklerim 
ya akrab~n:dan birkaç ihtiyar, yahud 
çok samımı bir iki dosttur.. Onlara 
ne diye gösteriş yapacağım ? ... 

Hiç bir taraf ta gazete, er gara ağız-

Yaş 

18-24 
25-29 
30-34 
35.39 
40-44 
45· .... 

Dogum • 
adedi 

Olen 
çocuklar 

Kalan 
çocuklar 

209.5 40.9 168.6 
332. 7 89.6 243.1 
440.2 134.9 305.3 
545.3 176.2 369.1 
604.9 21 ı.s 393.4 
686.8 309.7 377.1 

.~u. neticeler şayanı hayret derecede 
~usaıttir. Doğum adedi muntazam ve 
dık olar: iikselmekte 40 • 44 yaşla
rının teşI<ı e iği gruptaki kadınlar· 
:; vasati 6.05 çocuk bulunmaktadır. 

yaşından fazla olan grupta vasati 
6•87 çocuk isabet etmektedir ki bu hal 
son senelerde köyde hafif bir doğum 
azalması mevcud olduğunu fakat bu
nu~ endişeye sebeb olamıyacağını gös
terır. 

Çocuk ölümleri 
Şirndi çocuk ölümlerine gelelim. 

Malarya mücadele mıntakalrr müstes· 

naholınak üzere ıüt çocuğu vefiyatını 
ya ud ayrı ayn yaş gruplarına aid 
çocuk v~!iyatmı hesab etmeye yaraya
cak dokuman olmadığından süt çocu-

h_ğı~ şüpheli fotoğrafi, tütün kokusu 
gıbı erkek izleri yok .... 

Yalnız yaşlı bir karı koca : biri aş
çı ve orta hizmetçisi, diğeri uşak ... 
Bunların da temiz kıyafetleri sakin 
halleri, terbiyeli konuşmalariyle iki 
emekdllr oldukları besbelli... 

Prenses bunlardan bahsederken : 
- Ellerinde büyümüş:)~ diyor. 
Salonda yağlı boya bir tablo var ki 

prenaeain bilyük babasını sırmalar ve 
nişanlar içinde gösteriyor. 

Prenses, umumi yerlerde nasıl mü
kemmel bir hanım efendi ise evinde 
de gene öyle hanım efendi... Vakıa 
benden birkaç yaş büyilk ... Fakat o
nunla e\'lenerek pek iyi bir iş yapaca
ğımı tahınin ~diyorum. 

. Bu tahminimden bahsettiğim HUse
yın Tuğrul, gayet hesablr : 

- Evet, hakkın var : senden daha 
eYVel ölür ve serveti sana kalır de
mişti : 

Hayır, ben hiç te o fikirde değilm. 
1".alnız ~nun muhitine girmiş olmak 
bıle benım için çok kıymetli bir ka
zanç 0.lacak: o beni inceltecek, ne ol
sa b.asıt olan terbiyemi asrileştirecek, 
genışletecek ... 
Pre~sese karşı kayıdsızhk göste

remedım. Daha doğrusu ne kadar tes
hir kabiliyetim varsa hepsini bol bol 
kull.andım : Sırrı Amcamın tavsiye 
etmı~ olduğu gibi sevimli ve neşeli 
görü~dilın. Zaman zaman heyeceanlı 
ve şaırane oldum: büyük muharrir· 
lerden intihal ettiğim şiirleri hayali· 

Beynelmile~ taamüle göre 3,4 adedi 
kadın başına ısabct eden berhayat ço-
cukların ölçUsil olmak üzere kullan
nılırıalctadır. Bu rakam temin edilmiş 
ise nüfusun artması katiyet1e bekle
nebilir. Köylerde daha 35 • 39 yaşın
dakilerin grup tarafından bile temin 
edilmiş bulunan 3 • 6 adedi bunu geç· 
mektedir. Daha Herdeki gruplar bunu 
3.9 ile geçiyor· Hattll "45 yaşından 

min mahsulU imifcesine ve romantik~ 
lerin de en güzel parçalarını seçerek 
dinliyenin • hele bir kadın olursa -
ruhunu titreten a?k ve visal hikıiyele
rini okudum. Sonra, hiç bir başlangı
ca lüzum görmeksizin, kediler gibi 
aürtünilcü, da.hıa çok çapkın delikan
lı rolil oynadım. 

Bu taktiğe sıkı bir şekilde devam 
ettim; zira kar,ımdaki hemen hemen 
bana üstündü: evlenme projelerimi 
hayat hakkında tiiraiz ve çok realist 
bir anlayıta irca ederek ııervetimin 
derecesini öğrenmeğe çalışıyordu. 
Çiftliğe dair maHimat istiyor, hatt§ 
Konyaya kadar yapacağımız bir se
!~hattan bahsediyordu. Bu ıeyahat 
ıçın mewimi muvafık bulmuyor, za
man zaman sızlamakta olan ayağımın 
te~a~i:ı.ini yarım bırakmağı istikbali
mız ıçın zararlı görerek tam Mısıra 
g_idi.~ecek aylarda bulunduğumuzu ile
r~ ıur~rek evvel& oraya gitme( ·1 tek
lıf edıyordum. Prenses, yanında bir 
g.ençle böyle bir seyahata çıkmağı 
şımdiye kadar dil uzatılamamı, olan 
şerefi namına gayet tehlikeli hıir te
şebbüs addediyordu. 

Söz bu şekli alınca prenses hafmet· 
li bir eda ile : ' 

- Ben vaziyette bir kadının en 
bily~k ~iyneti şerefidir, diyordu. 
Bır aınemaya, yahud Maksim gibi 

herkesin gidebileceği bir bara gitme· 
ği t~klif. edecek olum gene 'eref ve 
haysıyetıni düşünerek şiddetle redde
diyordu. 

büyüklerin" grupu da bunu 3.7 ile te· 
cavüz etmektedir, çünkü göstermekte 
oldukları vefiyat hakikatı halde "ço
cuk vefiyatı"ndan sayılamaz 1 3,4 a· 
dedi şehirde ancak "45 yaşındıın bü• 
yükler" grupu tarafından geride bıra• 
kılmaktadır: 3.7 aciedi ile, "münevver 
ver tabaka,, bu adedden çok geride 
kalmaktadır (2·5 ile!). Şu halde nüfuı 
artması köyler için mükemmel bir su
rette temin edilmiş demektir. Türkiye 
nüfusunun % 80 ini köylüler tefk:il 
ettiği cihetle, şimdiye kadar tesbit et
miş olduğumuz vaziyet bütün vilayet• 
lıerde de aynen mevcud ise, bu nü· 
fus artması bütün Türkiye için aynen 
temin edilmiş olmak gerektir. 

Köylerin sağlam bir nüfus siyaseti• 
ne nail bulunuşu mes'ud bir inkişafın 
temel taşıdır. 

Bu halden şikayette bulunduğum 
Hüseyin Tuğğrul : 

- Kibar kadınlar hep böyledir, de· 
di, sıkıştırmalı, yahud vaz geçmeli. 

Hüseyin Tuğrul'un tavsiyesi fay• 
da verdi. Kendisini unutmak için ce
nub Amerikasına gitmektenbaşka ça· 
rem kalmadığ•nr prensese tehdit ma• 
kamında söyliyerek cilreti de ele a· 
lınca muradıma nihayet erdim. Mem
nundum, son derece memnundum. 
bütün istikbal srkrntılarımı unutacak 
kadar memnundum. Zarif serseri ro
lü artık bitmişti. İlk defa ev sa.hibl 
olan bir yeni gelin kadar rahat ve 
sakindim. 

Benden yaşlı olan bu kadını henilr 
sevmemekle beraber günün birinde 

seveceğimi de umuyordum : İntıan 
ekmeğini veren eli ısırmak için bir 

canavar olmak lazım değil midir ? 
Engellerin en büyüğünü atlatmlf• 

tım. Şimdi bütün dava nikahı biran 

evvel yapmakta idi. Prenses bir kere 

resmen karım olduktan sonra Konya

daki çiftliğin yeıt.ıde yeller estiğini 

haber almasının hiç bir ehemiyeti kal

maa ·ı. Nihayet gençtim, çirkin değil· 

dim, ve benim gibi bir adın 1\ karısı 
olmak zengin( ir kadın için bir şeref
ti. Ve sonra, Konyadilki çiftlik artık 
benim değilse de benim olmamışmx 

idi? 

(So~)var) 



Başbakan dün programını bildirdi 
(Başı 1. inci sayfada) temin edecek köy ebesi yetiştirmek 

vasfı olacaktır. için köy ebe mektebleri tesisi. 
Bu çapta bir vazifenin devamlılığı- - Kaza merkezlerinin doktorsuz 

nr ve canlılığını muhafaza ederek ne- kalmamasının temini yıolunda doktor 
sillere intikal edecek semereler vere- sayısını ihtiyaç derecesine çıkarmak 
bilmesi için birinci derecede ve her için alınmış tedbirlerin hızlandırıl
şeye takdimen nazara alacağımız ele- ması. 
man memleketin emniyeti ve kültürü - Şehir, kasaba ve köylerimizin 
olacaktır. · shl vaziyetlerini islah için içilecek su 

Emniyetsiz hiç bir şey yapılamaz. tesisatı, fenni mezbahalar tesisi ve sa
Kültürsüz hiç bir şey yaşamaz. Em- ire gibi umumi sıhat işlerinin tanzimi. 
niyet ve kültür her iyi her devamlı - Vilayet ve belediye hastanele-
şeyin ana temelidir. rinin sayı ve yatak adetlerinin çoğal

Dahiliye 
Dahiliye işleri itibariyle, arkadaş

lar: 
Cumhuriyet Türkiyesinde bir çok 

memleketleri kemiren ve hükümetleri
nin belli başlı meşgalesi halinde olan, 
iç siyasi davalar yoktur. Türk hükü
metinin ve türk milletinin müşterek e
meli, milli ve ferdi faaliyetlerin her 
sahada inkıtasız devam etmesi ve se
mere vermesi için mevcud kati emni
yet ve istikrar havasınm idamesidir. 
(Bravo sesleri). 

tılması. 
- Sıtam, trahom, firengi ve verem 

gibi hastalıklara karşı yapılmakta o
lan fenni mücadelelerin teknik im
kanların müsaid olduğu nisbette inki 
şaf ettirilmesi. 

Proğramlaştırıp · tahakkuklarına 

hız vereceğimiz başlıca işlerimizdir. 

Göçmen işleri 
Aynı vekalete verilmi§ olan göç -

men işlerinin bu günkü planlı vaziye
tini idame ve yurd dışından gelecek 
türkleııe mali vaziyetimizin imkan ver
diği yardım ve kolaylığı göstereceğiz. 

Sureti umumiyetle geniş ve etraf
lı bir nüfus politikasını programlaştı
racağız. Şef'in, milletimizin layık olduğu 

yüksek medeniyıet ve refah seviyesine 
varmasını alıkoyacak hiçbir engel dü
şünmeye yer bırakılmadığı ve bırakıl
mıyacağı şeklindeki yüksek ifadeleri 
Türkiye cumhuriyetindeki eşsi-ı: emni
yet V"e istikrar havasının en b~,-ük te
minatıdır. (Bravo sesleri). 

Adliye 

Paıti programının emrettiği veç
hile, bütün inkılab neticelerini yu rd
daşlarm tam güvenliğini ve ulusal dü
zeni kanunlarımızla koruyan ve 
hiç bir hadise veya amil karşısında 
sarsılıruyan hükümet otoritesini te
mel sayıyoruz. 

Hayat ucuzluğu 
Hususi idarelere ve belediyelere 

Şef'in ilhamını takib ederek büyük 
kalkınma. savaıımızda başarı hasılası· 
nı artıracak ve hususiyle hayat ucuz
luğunu temin ede1:ek vazifeler vere
ceğiz. 

Plan dahilinde sıralıyarak başar
mak istediğimiz başlıca işlerden bir 
kısmı da şunlardır: 

- Müstahsillerimizi sevindirecek 
bir mevzu olan zirai asayiş kanun la
yihasını bu devrede meclise yetiştir 
ıneğıe çalışacağız • 

- Belediyeler beıt senelik meısai 

planr tanzimine sevk edilecek· Harita, 
ıimar planı, su, ışık, kanalizasyon, kül
tür ve spor işleri, çocuk bahçeleri ve 
kısaca şehirlerin sıhat ve güzelliğini 
alakadar eden belli başlı işleri, plan -
!aştıracak ve bu planlar, Şef'in iıa,ret 
buyurdukları veçhile; merkezde "be
lediyelerimizi türeli bir surette aydın
latmak, kılavuzlamak'' vazifC$iyle teş
kil edilecek olan teknik büronun mü
tekaddim tetkik ve kontroluna tabi 
olacaktır. 

- Belediyeler mesken, bina, yiye
cek ve içecek gibi hayat ucuzluğunda 
ölçiller kanunu tatbikatı gibi alıış ve
riş doğruluğunda mü~sir vazifeJer a
lacaklardır. 

- Belediye gelirlerini artırmak 
için tedbirler alınacak ve şehir dahi
lindeki kara ve deniz nakliyelerinin ve 
diğer ticari mahiyette umumi hizmet 
işlerinin peyderpey belediyelere dev
ri temin olunacaktır. 

- lstanbuldan başlanarak coğrafi 
ı:nevkii ve tabii güzelliği seyyah celbi
ne müsaid şehirlerimizin bir plan da
hilinde ve bu maksatlarla imarına dev
let büdçesinden yardım edilecek. 

- Polis teşkilatını kazalara kadar 
teşmil edeceğiz ve şehirlerde belediye 
zabıtası polisler tarafından temin edi
lecektir. Polis ve amirlerinin halkla 
olan münasebetleri ve halka karşı va
zife ve hizmetleri için hususi kurslar 
tertib edilecektir. 

- Nüfus yazımı, ve jandarma ve 
polis hakkındaki mesaiye her birine 
aid planlar dahilinde devam edilecek
tir. 

- Yollarda kasabalarda seyrü se
ferin tanzimi ve selameti için umumi 
bir kanun hazırlıyacağız. 

Hulasa olarak dahiliye teşkilatı
mızın memleket dahilinde geniş mik 
yasta ve planlı bir sur.et~e ~leri r7h -
berlik vazifesini en ıyı bır şekılde 
yapmak için cari mesaisine dikkat ve 
itina ile devam olunacaktır. 

Sağlık 

Adliyemize geliyorum. 
Arkadaşlar: 

" Yurd emniyeti içinde fertlerin 
emniyetini de, layık olduğu derecede 
göz önünde tutarız. Bu emniyet Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarının ve 
türk b.3.kimlerinin teminatı altında en 
ileri şekilde mevcuttur. 

Emniyet ve hak işleriyle alakalı 

usullerde ve kanunlarda kolaylık, ça
bukluk, açıklık ve kesinlik esas olma
lıdır . .'' 
Şefin direktifidir; ve adliye işle

rimizde rehberimiz olacaktır. 
Hukukt mevzuatın ticari ve ikti

sadi işlerle olan yakın alakasına şüp
he yoktur. Kanunlarımızı memleke
tin ekonomik inki~flarına ve bugün
kü iktisadi harekt icaplarına daha 
uygun bir hale koymak zarureti kar
şısındayız. 

Kara ve deniz ticaret 
kanunları 

Kara. ve \lc:Ul4G ll'"'a ... 1'& ı .. cu.u.uJ,cu..&. u-

zerindeki incelemeleri bu sene için
de bitirerek, büyük meclise arzetmek 
kararındayız. 

İcra dairelerinin ıslahı ve muame
lelerin daha ziyade emniyeti ve 
süratle yürütülmesinin ehemiyeti, ü
zerinde duraklamağa ihtiyaç yoktur. 
Bu ıslahatın tam ve kati olmasını 

temin için icra kanununun mehazi O· 

lan İsviçre adliyesinin icra işlerinde 
bulunmuş, bir mütehassısı davet ede
ceğiz. 

Üzerinde çalıtıldıktan ve.. ihtiyaç
lar tesbit olunduktan sonra icra teş
kilatının vatandaşların icra dairele
rile ilişiklerini en iyi bir şekilde 
kolaylaştıracak hale getirilmesi te
min olunacaktır. 

Me§hud cürümler 
Meşhud cürümler . kanunundan 

müsbet netice alınmıştır. Bu kanu
nun tatbik sah.asını genişleten yeni 
bir layiha teklif olunacaktır. 

Mahkfunlarm, iş yerlerinde çalış
malarından kendileri için ve iş sahib
leri için karşılıklı faydalar hasıl ol
muştur. Bunların daha geniş mikyas
ta ve bilhassa maden işletmelerinde 
'ialıştırılmaları mukarrerdir. 

Medeni bir cemiyetin temeli, ka
nunlarının mutlak hakimiyeti ve fe
rdleri arasındaki münasebetleri ileri 
hayat icablarına uygun şekilde tan· 
zim edebilmesidir. 

Türk adliye makanizması bu kon
sepsiyonla işlemektedir ve işlemeğe 
devam edecektir. İleriyi kavrayış bü
tün adli mevzuatımızın esas vasfı o
lacaktır. 

Adliye işleri hakkındaki mütalea
larımızı bitirirken rejimimizin aleyh
darlığma karşı inkilibımızın istikra
rını teyit için daha müessir kanuni: 
tedbirler almak kararında bulunduğu
muzu ilave etmek isterim. (Alkışlar) 

Ekonomi 
Şimdi arkadaşlar 

devlet, fikir ve ekonomi hayat maka
nizmaları, biribirlerine bağlı ve biri
birlerine tabidirler; o kadar ki, bu ci
hazlar biribirine uyarak ayni ahenk
te çalıştırılmazsa hükumet makinesi
nin motris kuvveti israf, edilmiş olur. 
Ondan beklenen tam verim elde edi
lemez.,, 

Onun büyük görüş ve ilhamlarının 
ifadesi olan parti programımız tarım, 
endüstri, madenler, ormanlar, tecim 
ve bayındırlık işlerini ekonomi baş
lığı altında toplamış bulunuyor. 

Şefin ekonomik işlerde parulası 
en ileri teknik ile, planlı ve en ran
dımanlı şekilde., çalışılmasıdır. 

Şef bunu bize çok yerlerde, ras
yonelleşme kelimesiyle ifade etmiş
lerdir. 

Ziraat, iktısad, nafıa ve hatta ma
liye vekaletlerinin uğraştıkları işle
rin biribirinin kuvvetini azaltmıya
cak ve bilakis artıracak şekilde mer
kezi bir koordinasyona tabi tutulma
sı, rasyonel çalışmanın tabii icabıdır. 
Bu istikamette ':jalışılacaktır. (Bravo 
sesleri). 

Ziraat 
Sayın arkadaşlar; 

Türkiyede teknik ve rasyonel zi· 
rai inkişaf meselesi Türkiye endüs
trileşme savaşına gireli şimdiye ka
dar türk tarihinde hiç bir devrede 
haiz olmadığı hususi bir ehemiyet ik
tisab etmiş bulunuyor. 

Biliyorsunuz ki bugünün ziraat 
tekniği yalnız en fenni şekilde topra
ğın verdiğini istihsal etmek değil 
piyasanın istediğini ve istediği nis
bet ve şekilde topraktan almak de
mektir. 

Bu bakımdan modern çiftçilik en 
çok bilgiye itinaya ihtiyaç gösteren 
en asil beşeri çalışmalar arasına gir
miştir. 

Böyle bir zirai kalkınmayı her şey
den önce ekseriyeti köylü ve çiftçi 
olan halkımızın radikal kalkınması 
için,vasi topraklarımızın, iklimimizin 
ve coğrafi vaziyetimizin bahşettiği 

büyük imkinı ticaret muvazenemizde 
en kuvvetli eleman haline getirmek 
için ve nihayet endüstrileşme yolun
da ilerliyen memleketimizde köylü
nün iştira kudretini, artırmak ıçın 
ihmal edilemez bir zaruret savıvoruz. 

Böyle bir neticeye varmak için bu 
büyük milli işin bütün safhalarını ih
tiva edecek esaslı ve etraflı bir plan 
üzerinde ısrarla çalışmak kararında

yı2. 

Bu plan mevzuat ve tedrisat usul
lerimizde yapılacak değişiklikleri 
ana tarım endüstirilerini en ba§ta 
buğday olmak üzere toprak ürünleri 
politikamızın esaslarınx hayvancılık 
ve bununla alakalı meseleleri orman 
işlerini ihtiva edecek ve köylünün a
yağına ileri tekniği ve neticelerini 
en kısa zamanda ulaştırmak ve mil
li ekonomi icablarımıza en uygun ge
lecek ve halkça sevilip benimsenecek 
rasyonel bir ziraat rejimi kurmak a
na fikri üzerine bina edilmiş bulu
nacaktır. (Alkışlar). 

Se/'in direktifleri 
Şef, "milliğ ekonominin temeli zi

raattır.,, buyurmuşlar ve muhtelif di
rektifler vermişlerdir. Plana bağla

narak tamamen tahakkuk ettirilecek 
olan bu direktifler aşağıdaki grup· 
larda toplanabilir: 

- Topraksız çiftçi bırakmamak; 
- İş vasıtalarını artırmak, iyileş-

tirmek ve korumak; 
- Ziraat bölgelerine göre hususi 

tedbirler almak; 
- Çok; iyi ve ucuz istihsal temin 

etmek; 

Tercihan at olmak üzere en küçük 
çiftçi ailelerinin bile bir çift hayvana 
malik edilmeleri imkanının teminine 
çalışılacaktır. Bunun için kredi ko
laylığı vergiden ve hacizden istisna 
gibi çarelere müracaat edilecektir. 

Çiftçi elindeki iptidai ziraat alet
lerinin bir program dahilinde fenni 
aletlerle tebdili için çalışılacaktır. 

Şef, "Köylüler ıçın umumiyetle 
pulluğu pratik ve faydalı bulurum. 
Traktörler, büyük çiftçilere tavsiye 
olunabilir. Köyde ve ıyakın köylerde 
müşterek harman makinaları kullan
dırmak, köylülerin ayrılamıyacağı 
bir adet haline getirilmelidir.,, buyur
muşlardır. 

Mesaimize, bu neticeye götürecek 
istikamet verilecektir. 

Ziraat bölgeleri 
Şef, "Memleketi, iklim, su ve top

rak verimi bakımından ziraat bölge
lerine ayırmak icab eder.,, buyurmuş
lardır. 

Rasyonel bir zirai kalkınmayı tes
hil edecek olan bu yol takib edilecek 
ve her bölgenin özel şartları ve bu 
şartlara en uygun ziraat şekli ve mah
sul nevileri tesbit edilerek program
larını hazırlamak ve bunları tahak
kuk ettirmek üzere gereken kanuni 
teknik tedbirler alınacaktır. 

Memleketin kudret ve refahını ar
tırmak ziraatte kalkınmağa bağlıdır. 
Atatürk, tutulacak yolu her fırsatta 
bize göstermiş ve bizzat ziraatle uğ
raşarak övünülecek eserler meydana 
getirmiştir. Bugün millete hediye et
miş oldukları çiftlikler en az müsait 
iklim şeariti içinde bile teknikle, se
batla çalışmanın ne büyük neticeler 
verebileceğini, bütün memlekete fi
len gösteren fikir ve emek abideleri 
halindedir. Türk çiftçisi büyük kur
tarıcısının bu en büyük dersini asll 
jestiyle birlikte daima minnet ve şük
ranla yadedecektir. (Bravo sesleri). 

Hükümet de Atatürk'ün izinde yü
rüyerek bu çiftlikleri bütün müesse
selerile bulundukları bölgeler ziraati
nin kalkınması için nümune çiftliği 
halinde idare ve inkişaf ettirmeği ve 
şimdiye kadar devlet elinde bulunan 
ve bundan sonra ihtiyaca göre yeni
den tedarik edilecek olan diğer çift· 
tikleri de bunlarla aynı idare sistemi 
altında toplayarak bulundukları böl
gelerde en faydalı ziraat usullerini 
ve sanatlarını göstermek hizmetlerini 
"--·~·---J· - .... ··-·"""' ·:s··· .. _ .... _ --.r 
maktadır. (Alkışlar). Bu maksatla ya-
kında yüksek huzurunuza bir kanun 
layihası sunulacaktır. 

Zirai kalkınma davamızın 
muvaffakiyet unsuru 

Kuvvetli planlı bir rasyonalizasyon 
savaşı zirai kalkınma davamızın en 
layati muvaffakiyet uns11rudur. . 

Harici ticaretimiz bak;mmdan bü
yük ehemiyet verdiğimiz istanda~di
zasyonu, tam olarak tahakku·k· ettıre
bilınek için bu istikamette ıtınalara, 
ekim anından itibaren başlamak icab 
eder. 

Müstahsile çok ~eşitli fakat azar 
azar değil her mahsulden imkin nis
betinde az çeşitli fakat çok mikdarda 
istihsal terbiyesini vermek ve bunun 
en teknik ve iktısadi şekilde nasıl ya. 
pılabileceğini ve piyasaya nasıl sevk 
edileceğini öğretmek icab eder. 

Her memleket bu davayı müstahsili 
teşkilatlandırarak ve bilgiyi tam za
manında ve devamlı surette köylünün 
ayağına kadar götürerek halletm~ştir. 
Ekim ve mahsul zamanları, bagları 
tarlaları bahçeleri adım adım dolaşa
cak, köylüyü samimi alıikasın~ oldu
ğu kadar müsbet bilgisi.n~ ?e ~~an~x· 
racak ve filen bu bilgısını gosterıp 
isbat edebilecek geniş bir ziraatçi or
dusu memleketimiz için idealdir. Bu 
istikamette çalışmalarımızı g~nişlet
mek azmindeyiz. (Bravo seslerı). 

Bu sene yayla mıntakasında bu şe
kilde bir çalışmaya başlanacaktır. 

Bütün zirai mahsullerimizi ticare
te elverişli tiplere irca etmek, mik
darlarını arttırmak ve bilhassa dış 
pazarlarda rekabeti düşünerek istih
sal maliyetlerini azaltmak için devam 
lı ve dikkatli çalışmalar başta saydı
ğımız vazifelerdendir. 

Bu mevzuda: 

memesine ve memlekette kimyevi 
gübre fabrikalarının süratle kurulma
sına ehemiyet vererek bu yoldan da 
toprak kuvvetinin arttırılmasını te
min eylemek büyük önem verdiğimiz 
işler olacaktır. (Alkışlar ve bravo 
sesleri) 

Toprak mahsullerimizin mikdar ve 
kıymet itibariyle başında gelen buğ
dayın fiatım değerinden aşağı düşür
memek ve hem çiftçiyi, hem müsteh
liki düşünerek korumak için alınan 
tedbirleri idame ve genişletmek dai
mi bir stok muhafazasına imkan ve
recek yeni ambar ve silolar inşasına 
devam etmek kararındayız. 

Zir<Wt sanayii 
Hayvancılığın teşvikine, hayvan 

cinsinin ıslahına ve çoğaltılmasına ve 
hayvan mahsuleri endüstrisinin iler
lemesine aid olarak parti programı
nın yüklediği vazifeyi dikkatle yeri
ne getirmeğe çalışacağız. 

Taze meyve ve sebze ticaretini iç 
ve dış piyasa bakımından teşkilatlan
dırmağı, bilhassa taze meyve ihraca
tımızı teşvik, himaye ve hızlandırma
yı lüzumlu ve faydalı görüyoruz. 

Ziraat sanayii bilhassa üzerinde 
meşgul olacağımız mevzu olacaktır. 

Bu arada sütçülüğe, süt sanayiine 
hususi önem vermekteyiz. Sırasiyle 
şehir ve kasabalarımızın temiz ve u
cuz süt ve mamulatı ihtiyacını temin 
edecek faıbrikalar tesisine ve bununla 
ahenkli bir surette köylerdeki sütle
ri kıymetlendirecek ve satışı kolay
laştıracak kooperatifler teşkiline ça
lışılacaktır. 

Bu esasları takLben tatbik et~ 
miz ve tatbikine devam edece~ 
politikayı şöylece hulasa edebilir 

1 - Karşılıklı kolaylık esast. 
taraflı anlaşma yolu. 

2 - ''En ziyade müsaadeye tf) 
har millet" klozunu, ithalat rejitııl 
tibarile ancak kayıdh olarak le" 
etmek. 

3 - Muayyen vaziyetteki nıelll' 
ketlerden, lehimize ticaret ıııufli 
nesi farkı istemek. 

Bu prensipler bugünkü dünY' 
caret şartları içinde bizi kliriııC 
luna sevketmiştir. 

Halen ithalat ve ihracatımıtırı ~ 
varlak rakam yüzde doksanrll1 

ringli memleketlerle yapıyorut· 
Bununla beraber kliring siste~ 

behemehal aynen muhafaza içirı 
bir arzumuz yoktur şekil ve isiııl 
az bağlı olduğumuz şeylerdir. 
Eğer bugünkü dünya konjonkt t 

değişir veya herhangi memleket t 
ze ana maksadımızı temin edecek 
şekil teklif ederse veya milU ticare 
miz için temin ettiğimiz menfaat 
imkan verirse diğer bir şekle de f' 
mekte tereddüd etmeyiz. 

Bu suretle Şef'in işaret ettiği ill 
bak elastikiyetini adintfl muhafaJ8 

deceğimiz tebarüz eder. . 
1 

Hulasa politikamız zaman ve ıb 
yaca mütemadiyen uyan güdüınlU 
konomi politikasıdır. 

Bu yolda dikkatle yürünecekti!· 
İÇ TİCARETTE: 
Şef'in emri çalışmalarımızınt 

Şef, ''Orman servetimizin korunma
sı lüzumuna, ayrıca işaret etmek is
terim, ancak, bunda mühim olan, ko
ruma esaslarını; memleketin türlü 
ağaç ihtiyaçlarını devamlı olarak kar
şılaması icab eden ormanlarımızı mu
vazeneli ve teknik bir surette işlete
rek istifade etmek esasile makul bir 
surette telif etmek mecburiyeti var
dır.,, buyurmaktadır. 

ic ticaret 

Bu direktifi takfü edecek ve orman 
işletme ve idarelerinde ucuzluğu, ko
laylığı vücuda getirecek esaslar ara
yacağız. 

- Teşkilatlanma 

- Muayyen tipler üzerine ışıerııl, 
- Rasyonelleşme ve rasyonell't 

tirme cepheleri üzerinde bilhassa te 
sifidir. 

"Kesin zaruret olmadıkça piY~ 
lara karışılmaz ve bununla berab' 
hiç bir piyasa da başı boş değildi'' 
Ana direktifi verilmiştir. & 

Şef, "Tüccar milletin emeği ''\11 
retimi kıymetlendirilmek için el•., 
ve zekasına emniyet edilen ve bu e, 
niyete liyakat göstermesi gereketı 
damdır.,, demişlerdir. . ·r 

Bu yalnız Kemalist rejimin fıl<';ı 
!erde ve düşünce tarzında başardıı; 

Maden istihsali programımıza göre 
seneden seneye artacak olan sütun ve 
travers ihtiyaçlarını daha emniyetle 
karşılıyabilmek için elverişli bölge
lerde yeniden ökaliptüs ormanları ye
tistirmeiTe ve diiTer bazı lüzumlu ver· a.elu-=: uC""'A!!)CL'$.a. .. it5\.4• 11 ...,..,,.. ___ b---~-o 

çalışacağız. 

• ,_._q.ıı _. "., • " • :.;'ıdC' 
ra,-aruT>u memıeketın en yukse ... dJll 
alinin sinonimi olan şef tarafın .,. 
verilmiş en şerefli en büyük ve o "'·~ 
betlerde mesuliyetli milli vazifen' 

Parti programının devletçilik pren
sipi için başlıca tatbik mevzuu o~a
rak işaret ettiği orman işletmelerın
de ana olacak bir mali: müessese kur
mağı da önde işlerden sayıyoruz. 

Ziraat, hayvancılık ve orman faali
yetlerinde bilgi ve ileri görgünün bü
yük tesiri hükümetimizi bu bakımdan 
da esaslı tedbirler almağa sevk ede
cektir. 

Verimli, teknik, modern çalışmala
riyle çiftçilerimiz için en iyi nümu
ne ve rehber olacağında şüphe etme
diğimiz bölge çiftliklerinde çift~i 
çocuklarını yetiştirmek üzere pratı~ 
çiftçilik okulları açmak kış kurslan
le köylerde, kız ve erkek çiftçi ço· 
cuklarını hazırlamak ve muhtelif is
tasyon, fidanlık ve okul gibi müesse
selerimizde muayyen işlere mahsus 
ihtisas kursları tertib etmek ziraat 
orta okullarında ameliyat ve tatıbika
tı esas tutarak bu okullardan çıka
cak gençlerin çiftçile . · hakiki yol 
göstericilik yapabilmelerini temin 
eylemek yüksek ziraat okullarında 
ciddi ve disiplinli bir akademik tah
sil şartlarını tamamlamak ve ayrıca 
ilmi araştırmalarla ve esaslı tatbikat 
işlerile uğraşacak mütehassıslar ye
tiştirmek için yüksek ihtisas merkez
leri tesis etmek pratik bilgileri ya
yacak neşriyat ve filmlerden istifa
deye ve sergi ve teşviklere ehemiyet 
vermek bu tedbirlerden olacaktır (Al
kışlar). 

Ekonomi bakanlığı parti programı
nın bu vekaleti alakadar eden bütün 
direktifleri üzerinde faaliyettedir. 

Bu faaliyetin esaslarını şu grup
larda toplıyabilriz: 

- İç ve dış konjonktüre uygun bir 

ticaret poltikası. 
- Planlı endüstrileşme. 
- Radikal bir maden politikası. 
- Toplu bir deniz programı. 
- Rasyonel çalışma havasını kuv-

vetlendirme. 

Dıı ticaret 
DIŞ TİCARET POLİTİKASI: 

ifadesidir. . . il~ 
Bunu, bütün ticaret filemımız, ~ iO' 

ranlarla ve çok derin bir huzu ıÇ 
de karşılamrştır. r 

Kemalist rejim, mülkiyet, ferdt 111.~ 
sai, ve çalışma kıymetini, ekono~~· 
politikasının esası olarak almakta .f 
(Alkışlar) Kemalist rejim, ekonoıı:ı1 
bir teknik diye kabul etmektedir. ff 

Fakat Kemalist rejim, milli ıneıı ti' 
ata uymıyan, devamlı bir şahsi ~et 
faat kabul etmemektedir ve etııı1Y 
cektir. (Bravo, alkışlar). g" 

Bu, içtimai ve mim benlik duY fJ 
su, daima şahsi varlık du~gu~u~u Y~ 
miş olan büyük türk mılletının , 
hundan ve engin tarihinden fı9JcıtV 
milli karakteridir. (Alkışlar)· 1~ 

Bu ruhun ve bu tarihin se~ı9' 
olan Şef, bize bunu kelime ve c\J r 
le halinde veriyor bu memlekette lı'.ı 

"'ıı~· 
kes, çalxşmalarının t:er ~eyden ° f 
"daima daha kuvvetlı, dalına daha r 
fahlı Türkiye,, idealine ~e dere~.el;~ 
de hizmet etmekte. ~ldugun~. duŞ.ıf 
meğe, ve hamlelerını ona gore ar 
etmeğe mecburdur. r 

Bir tüccarın yalnız şahsi menfa• r 
lerini, düşünmesi demek, istifa.de ~ 
tiği menbaı kurutması demektır. ( 
ancak kendisini bir kolonide fa~:i' 
den adam tarafından düşünüleb1 (f 
Türkiye böyle olmadığı için bu ti i 
da çalışmak istiyenlerin hareketief 
ne mani olacak tedbirleri almakta 
cikmi yece ğiz. (Alkışlar) 

Milli tüccar demek ••• 
b Ol~ Milli tüccar demek men aı 

milli istihsali daima feyizli tut~~ı 
ve aynı zamanda onun, piyasa t<a1~ 
ve mikdar bakımlarından inkişaf ( 
her şeyden önce düşünmeği vazife 
dinmiş adam demektir. il' 

Milli tüccar demek, bilyük kal1'
1r 

ma savaşında, rol almış adam detfl' 
tir. r 

Milli tüccar demek bu milletifl .~ 
miz, dürüst ahl§kmın sözlerine ve 1 f 
zalarına sadakatinin temiz çalışı118 
nm modeli ve mümessili demektir·d,r Sağlık işleri: her zaman üzerinde 

ehemiyetle durduğumuz milli mesele· 
ınizdir· 

Bu husustaki çahşmalara bir plan 
dahilinde genişlik vermek siyasetine 
devam edeceğiz. 

- Ana ve çocuk bayat ve sıhatinin 
korunması için şimdiye kadar tesis 
edilmiş olan doğum ve çocuk bakın_ 
evleriyle çocuk bakım dispanserlen 
ve süt çocukları müşahede evlerinir 
sayılarının arttırılması. 

Her zaman ve her işte isabet şaş
mayan karakteri olduğunu tecrübe ile 
de bildiğimiz Şef'in bir kül diye 
ifade ettiği ekonomik işlerden bahse
deceğim. 

Önder, bu kürsüden şu hakikatleri 
söylemiştir : 

"Derhal bildirmeliyim ki, ben, eko
nomik hayat denince; ziraat, ticaret, 
sanayi faaliyetlerini ve bütün nafia 
işlerini, biribirinden ayrı düşünülme
si doğru olmayan bir kül sayarım. Bu 
vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, 
bir millete müstakil hüviyet ve kıy
met veren siyasiğ varlık makinesinde, 

Topraksız çiftçi bırakmamak pren
sipi parti programımızın 34 üncü 
madesine dayanır. Her türk çiftçisi 
ni kafi toprak sahibi etmek ve top
raksız çiftçiye toprak dağıtmak için 
hususi istimlak kanunları çıkarmak 
bu maddenin hükmüdür. Her türk 
çiftçi ailesinin çalıışarak geçinebile
ceği bir toprağa malik olmasını va
tan için sağlam bir temel ve imar e
sası saymaktayız. Memlekette her 
bölgenin hususi şartlarına göre bir 
çiftçi ailesinin geçinebilmesi için 
muhtaç olduğu toprağa malik olması
nı behemehal temin etmek ve bu ai
le toprağının hiç bir sebeb ve suretle 
parçalanmasına ve elden çıkmasına 
meydan vermemek lizımdır. Her böl
genin nüfus kesafetine ve toprak ve
rim derecesine göre büyük çiftçi ve 
çiftlik sahihlerinin işletebilecekleri 
arazi genişliğini sınırlandıracağız. 
Buna aid bir kanun 13.yihasını bir an 
eve! hazırlıyarak büyük meclise tak
dim etmek kararındayız. 

iş vasıtaları 
İş vasıtalarına gelince: 
Umumiyetle büyük küçük bütün 

çiftçilerin iş vasıtalarını artırmak, 
iyileştirmek ve korumak için gere
ken kanuni ve teknik tedbirler alma-

Mahsullerin mikdar, kalite ve ma
liyetlerine zarar veren ve yetiştirici
lerin emeklerini ekseriya heba eden 
nebat ve hayvan hastalık ve düşman
larile mücadeleyi kuvvetlendirmek 
ve muhtelif bölgelerde ilmi tecrübe
ler yaparak bu mücadeleyi usulleş;i
recek ve memleket vasıtalarından ıs
tifade imkanlarını araştıracak istas
yonları çoğaltmak. 

Her çeşit mahsul için verimi ve ka
liteyi yükseltip, maliyeti düşürmek 
bakımından en uygun ve faydalı fen
ni yetiştirme ve ':jalışma usulleri ara
mak ve iyi tohum, iyi fidan ve aşı 
temin etmek. 

Dış ticaret için parti programımı
zın 12 inci maddesile verilmiş direk
tifler malftmunuzdur bu direktifler 
Şef'in lisanında daha aydınlanarak: 

- Ticaret muvazenemizin aktif ka
rakterini muhafaza etmesi. 

- Ticaret politikamızın, milll ve 
beynelmilel konjonktüre daima uya
cak halde tutularak dinamik kalması 

şeklinde ifade edilmiş bulunmakta
dır. 

Hiç bir kimse, bir tüccar ıca f 
memleketi için iyi veya fena pt0

91
r 

gandaya iyi veya fena bir fikir "~il' 
tası olmak imkan ve mevkiinde deıt 
ili~ ·~ 

Şef'in türk tüccara hitabının 1 ır 
va ettiği bu yüksek ideolojinin J' 
hafaza ve inkişafına bilhassa ebe 

- Köylerde doğum yardımlarını 
caktır. 

Ziraatte mühim amillerden olan 
toprak kuvvetini koruma vasıtalarını 
mürakabe altında bulundurarak bun
ların başka maksadlar için israf edil-

yet verilecektir. dl 
''Piyasalara kesin ihtiyaç olma 

(Sonu 7 inci sayfada) 
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Başbakan dün programını bildirdi 
r 

~ (Başı 6 rncı sayfada) 
ça mildahale etmemek ve başı boş da 
bırakmamak.,, 

Bu direktifin, 'istihsale kadar uza
nan cephe üzerine ehemiyetle tatbik 
ve takibi lazım vazifeler de vermek
te olduğu meydandadır. 

Müstahsilin rasyonel çalışması la
.zıındır. Bildiğimiz gibi müstahsilin 
rasyonel çalışması demek, istihsal e
dilebilen şeyi istihsal etmesi demek 
değildir. Piyasanın istediği şeyi is
tediği mikdar ve şekillerde vücuda 
getirmek ve değişmiyen vasıflar ile 
'Vaktinde piyasada hazr bulundurmak
tır. 

Herhangi malı dünyada rakibsiz 
ıannıak hatadır. Sureti umumiyetle 
toprak mahsullerimizin ve sanayi ip
tidai maddelerimizin maliyetlerini ra
kib memleketler fiatile behemehal 
ıerbestçe rekabete imkan verecek se
V'iyede tutmak bu direktiften aynı 
zamanda çıkan manadır. (Bravo ses
leri). 

Bu mülahazalardır ki sureti umu
ıniyede rasyonel çalışmaya Şefin i
faret ettiği teşkilatlanma ve teşkila~
landırma tip üzerine çalışma mesaı
eine hususi ehemiyet vereceğiz. 

Teşkilatlandırma · ve teşkilatlanma 
kelimeleri ile kastedilen hareketin ras
yonelleşme ve rasyonelleştirme gaye
li ve münferiden ticari hedefli bilu
ınum kurum şekilleri olduğunu tasrih 
etmemize lüzum yoktur . 

Satış kooperatifleri 
Gene bu maksatla ve aynı karak -

terde olmak üzere hükümetin yakın 
kontrolu altında satış kooperatifleri 
birlikleri teşkline ehemiyet vereceğiz. 

1937 plaru bunlardan Iğdırda, Kars 
ta, İzmirde, Trakyada tesis edilecek 
ilk dördünü ihtiva ediyordu. 

Bunların teşkil ve faaliyete geti
rildikleri malumunuzdur. 

Önümüzdeki yıl fındıktan başlıya
rak diğer belli başlı mahsullerimize 
aid teşkilat mesaisiyle ,,.eçecektir. 

Bu meyanda, birlik .eşkili fikrine 
tamamen muvazi bir inkişaf gösterme
si luım gelen tarım kredi kooperatif
lerinin de tevessü ve taaddüdü; ve 
nıevcudlanndan icab edenlerin tanzim 
Ve ıslahı için tedbirler alınacaktır. 

Standardizasyon politikası 
Ciddi ve sebatlı bir standardizas

yon politikası ciddi ve rasyonel çalış
ınarun bir zarureti olarak üzerinde e
hemiyetle durduğumuz ve duracağı -
nıiz bir mevzudur. 

"Mürakabe nizamnamesi" ne bağ
laınak nanu altında bugün yapmakta 
olduğumuz hareketlerin, ancak bu is
tikamette atılmış birer adım olduğu
nu ve hakiki standardizasyonun ne 
gibi başarılara da ihtiyaç gösterdiği
ni bilmiyor değiliz. 

Bunları da bir an evvel temine ehe 
lniyetle çalışıyoruz. 

Bugün yaptığımız şeyler, bugünkü 
vaziyetin ticaret bakımından zaruri 
\re bugünkü §artların tahakkuk bakı
ıntndan mümkün gösterdiği işlerdir. 

Müstahsil arasında bu tarzda ça -
lışrnalarm icab ettireceği fazla itina. 
lar, tüccar arasında alışılmı§ yolun de
ğiştirilmesindeki zorluklardan bahse
denler olmuştur ve biz bu istikamette 
ilerledikçe ihtimal daha bahsedecekler 
de olacaktır. 

Bunlara karşı şimdiden söyliyece
finıiz şey: standardizasyon işinin mil-
11 mahiyeti ve milli işlerde hiçbir te -
reddüd ve müşküliitın mevzuubahs o
laınıyacağıdır. 

Bir malın üzerinde, Türkiye men
§einin görülmesini, hariç nazarında o 
ına.Iın kalitesinin teminatı haline ge -
tirmek milli bir davadır. Bu bakımdan 
kanuni müeyyideleri ve kontrol teşki-
10.tımızı kuvvetlendireceğiz. (Alkış
lar). 

-
Endüstrilefille : . 
Şimdi endüstrileşme kısınma gelı -

Yorum. 

Şef diyor ki: milli 
" Endüstrileşmek, en ouyuıc 

davalarımız arasında yer almaktadı_r. 
Çaiışrnası ve yaşaması için ekonomık 
cleınanlan memleketimizde mevcud. ~~ 
lan büyük, küçük her çeşid sanayıgı 
kuracağız ve işleteceğiz. En başta va
tan m""d f 1 k :ı.,.ere mahsulle-u a aası o ma ..... • k 
riınizi kıymetlendirmek ve en ısa 
Yoldan en ileri ve refahlı Türkiye ide
a~ ine ulaşabilmek için bu bir zaruret
tır." 

Arkadaşlar; . 
B · · on seki-üyük sanayı· hareketının 

• v o ta-
zınci asırda nasıl baı::ladıgını ve .. 

"h ;r • koşe-rt lerde Avrupanın her bangı 
Binden daha ileri olmak şartiyle ınev-

. "d ·· une-cud ve bugün eserlerıne aı nUtil ~ 
ler ·· ~• k tezgah nıuzelerimizde mahfuz , .. r . 
sanayiinin makineleıtirilemediği ka~~
tUlsyonlar yüzünden müdafaa da e ı· 
lcrnediği İ!,;in büyük endüstri nı.aın~: 
ıtı ı· ·u · gittıgı-se ı karşısında nasıl sı nıp 

ni bilirsiniz • 
Mutlak istiklalini temin sosyal ve 

sıyasal bünyesine aid inkılablannı ik
mal ve bu bakımlardan bugün dünya
da pek az memlekete nasib olan istik
rar ve emniyet durumunu tesi.s etmiş 
olan Türkiye, Lozan'da yırttığı kapi
tülsyonların türk topraklarına dalmış 
son meş'um izini de kökünden söküp 
atmak istiyor. (Alkışlar). 

Milli dava 
Milli Dava; 

Bu kati tasfiyenin de bir an ev
vel başarılarak Türkiyenin layik oldu
ğu refah ve emniyeti bulması türk çif
çilerinin mahsulünü dahild_e .kr~et
lendirebilmesi türk müstehlıkın mum
kün olanı dahilde bulması imknının te
min edilmesidir . 

Biz "otarşist" değiliz fakat Tür~
yede ekonomik şartları mevcut ve mıl 
li ekonomi bakımından yapılması ka
bil veya zaruri her şeyi yapmak ve 
yaptırmak azmindeyiz. (Bravo, alkış-
lar). · 

Jı'ert tarafından yapılabilecek iş-
lerin fertlerce yapılmasını himaye v~ 
teşvik edeceğiz bu maksatla san~~ı 
teşvik siyasetimizde devam edecegız. 
(Bravo, alkışlar). 

Fakat ferdi mesai veya sermayenin 
bugün için yetmediği veya gideme?i
ği işlerde, milli korunmanın gerektır
diği hususlarda, milli emniyeti ve u
mumi menfaatı temin etmek, ferdi me
sai ve sermayenin çeşitlenip büyüme
sini kolaylaştırmak için devlet iş ba
şına geçecektir. 

Bu bakmıdan Kemalist rejimin ka
rakteri yapıcı ve yaptırıcı olması ve 
baıa memleketlerde olduğu gibi ınev -
cud çeşitli sınıflar ır.t•nfaati arasmd~ 
mücadeleleri uzlaştırmak değil umumı 
ve ferdi çalışmaya ve menfaata hiz
met gayesini gütmesidir. (Bravo ses-

leri). 
Temeli: Türk milletinin umumi 

mer.faatı Türkiyenin ekonomik kabili
yeti ve imkanları ahenkli bir milli e -
konomi manzume t e cihazlanmasmır 

türk vatanında doğup serpilmesi miL 
li idealdir. 

Şef'in bize verdiği emir ve ideolo

ji budur. 
Bildiğiniz gibi ilk beş yıllık sana

yileşme plnnnız 1934 de neşredilmiş -

tri. 
Geniş manasiyle en rasyonel çalış

ma esasını da ihtiva eden ou ilk plan 
hazırlıkları bitmiş, ve onların da inşa
larına geçilmesi, gün meselesi hali· 
ne gelmiş bir iki fabrika istisna edi -
lirse tamamen ve şimdden ·Tealize edil 
miştir denebilir -

Bunların milli ekonomi bakımın
dan temsil ettiği kudret hakkında bir 
fikir vermek için reorganize ettiğimiz 
Bakırköy bez, ve inşaatı plan dahilin
de ilerlemekte olan Karabük demir ve 
çelik fabrikaları da dahil edilmek su
retile gayri saf~ _im.alat kıymetlerinin 
150.000.000 safı ıstıhsal kıymetlerinin 
129.000.000 kullandıkları ham.madde 
kıymetlerinin 21.000.000 tahsis olun
muş sermaye yekununun 60.000.000 
türk lirası olduğunu ifade edebiliriz. 

Birinci beş st:nelik proğram hari
ci olarak Karabük demir _ çelik fab
rikaları grupuna şe"ıirlcrimizin muay
yen devre zarf:nda içme suyu tesisa
tma malik olm~ları hakkındaki kanu
nu nazara alarak bir çelik boru fabri
kası da ilave edilmiştir. (Bravo). 

Gene ilk heş senelik program hari
ci c;.iarak suni gübrt imali, dolayısiyle 
memleketin zirai kalkınmasiyle al§.ka. 
lı biı hanu?.ı azot falırikası doğu ve 
Orta Anadolu çimento ihtiyaçlarını 
karşılamak üz~re 60.000.000 ton is -
tihsal kudretinde bir çimento fabrika
sı, doğuda 10.000 iğlik bir iplik fab -
rikası kurulması hakkındaki mesaimiz 
hayli ilerlemiştir. (Bravo). 

ikinci endüstrileşme planı 
Şef'in emrettiği ikinci endüstrileş

me planı için hazırız. Büdce imkan
larını temin ettikten ve tali tetkikle
rini de tamamladıktan sonra huzuru
nuza geleceğiz. 

Küçük sanayie el sanayiine turis
tik sanayie büyük endüstri hamlemi
ze muvazi bir ehemiyet vereceğiz. Bu, 
zaten büyük sanayi karakterimizJ'
kendiliğinden de doğurup inkişafa gö
türı.>ceği bir netice olacaktır. 

Bu bapta bir kanun lyihası takdim 
edilmek üzeredir. 

Madenler 
Şimdi Şefin i:iaret ettiği maden po

litikamıza geliyorum: 
Şf'f diyor ki: 
" Türkiyece devlet mağdenciliği 

milliğ kalkınma hareketiyle yakından 
alakalı mühim mevzulardan biridir. 

Mağden tetkik ve arama dairesinin 
çalışmalarına azamiğ inkişaf verme_ 
sini ve bulunacak mağdenlerin ranta
bilite hesabları yapıldıktan sonra plan
lı şekilde hemen işletmeye konulması
nı temin etmemiz lazımdır. Elde bulu
nan mağdenlerin en mühimleri için 
üç yıllık bir plan yapılmalıdır.'' 

Arkadaşlar: 

Tetkikata ve vesaika dayanarak 
vardığımız kanaat Türkiyenin bugü -
nün en mühim maden sanayiini tesise 
imkan verecek ham.maddelere ve sınai 
ihtiyaçlarımız için ve aynı zamanda 
dış ticaretimiz için mühim toprak altı 
scrvf'tine malik olduğudur. 

Şef'in emrettiği üç yıllık plan 
Şef'in emrettiği üç senelik plan 

derhal yapılacak ve gene bu kürsüden 
emrettikleri kömür istihsalatımızın 
üç senelik plan devresinde en az bir 
misli arttırılması vıe Divriğide bulun
muş olan yüksek tenörlü demir made
ninin Karabük plan haricinde kala
cak mikdanrun ihracı işine başlana
caktır. 

Türkiyeyi saha saha ve bir plan 
dahilinde aramak vazifesile maden tet
kik ve arama enstitüsünü ve bulacağı 
madenlerden rantabilite hesabları mü
said olanları işletmek vazifesiyle Eti
bank'ı teşkil buyurmu,tunuz. 

Bunların mesailerinin Şef'in irşad 
ve işareti istikametinde ilerleyiş tar
zını muhtasaran arzetmeme müsaade 
edeceğinizi ümid ederim. · 

Memleketimizde mevcud maden 
servetleri hakkında her gün bir gün 
evvele nazaran daha etraflı malumata 
malik bulunuyoruz. 

Bu suretle, geçmiş olan lnsa müd
det zarfında gülamanda bulduğumuz 
enternasyonal ölçüde kıymeti haiz 
krom madeni ile Kuvarshane bakır 
madenini ve ehemiyeti herkesçe ma
lfun olan Ereğli kömürleri işletmesini 
ele aldık senelerdenberi muattal duran 
Erganideki zengin bakır madenlerimi
zin tesisatını ikmal için ciddi faaliyete 
geçtik. 

Elde edilmiş neticeler, arama tet
kik ve işletme işlerimize yepyeni bir 
hız vermemizi teşvik edecek mahiyet
tedir. 

Bu hızı da verdik ve vereceğiz. 
Şef, "elde bulunan mağdenlerin en 

mühimleri için üç yıllık bir plan" işa
reti verdiler. 

Kömür İ§leri 
Şüphe yok ki kömür, Türldyenin 

çeşitli bakımlardan bu maksatla göz 
önüne alacağı madenlerin başındadır. 

Ereğli kömür havzamızın taş kö -
mürü istihsalatı, Türkiye cumhur.iye -
tinin teessüsü tarihi!tden itibaren 
418.000 ton yıkanmış kömrden başlı -
yarak 1936 senesinde 1.588.000 tona 
<baliğ olduğunu bilirsiniz. 

Bu devamlı aırtma, bizi memnun e
decek bir netice olmakla beraber mem· 
leketin günden güne artan sanayii, 
nakliyat ve ev mahrukatı ihtiyaçlarını 
önlemek ve gene dış piyasalardan git
tikçe artan talebleri karşılamak mak 
sadiyle kömür istihsalimizi daha ge -
niş bir mikyasta arttırmak lüzumu aşi
kardır. 

Esasen kömür madenlerimizin de
vamlı istihsal im.knlannr korumak için 
kömür havzamıza rasyonel istihsal u
sullerinin sokulması da bugünkü dün
ya tekniğinin kati icablarmdandır. 

Bunun için iptidai bir halde kalmış 
olan maden techizatımızı yenilemek ve 
maden işçilerimize daha mükemmel 
çalışma ve yaşama şeraiti temin etmek 
olanlara madenciliği sevdirmek laznn 
gelmektedir. 

Proğramımıza göre büyük kömür 
amillerimizin istihsalatı 1936 senesi-
ne nazaran: 

1938 senesinde yüzde 
1939 senesinde yüzde 
1940 senesinde yüzde 

olacaktır. 

55 
75 
110 artmış 

1941 senesinde bu artış nisbeti yüz. 
de 120 yi bulacaktır. 

Bunun rakam halinde ifadesi, 
2. 700.000 ton yıkanmış kömürdür. 

Biz küçük amillere de va.zife verece 
ğiz maamafih küçük amillerin istih -
salleri bu müddet içinde aynen baki 
kaldığı takdirde bile umumi istihsa -
13.ttmız 3.000.000 ton yıkanmış kömü
re çıkmış bulunacaktır. 

Bugünkü iç ve dış piyasaalrın vazi 
yeti aynen baki kalmak şartiyle istih
salatımızla mütenasib olarak artacak 
olan ihracatımızın memleektimize te -
min edeceği fazla döviz mikdarı ise 
1938 senesinde 2.500.000 liradan baş
lıyarak 1941 senesinde 5.500.000 lira
ya yükselmiş olacaktır. 

lşt;i iskanı 
İstihsali artıracak elemanlar ara -

sında işçi iskanı işine büyük ehemi
yet vermek istiyoruz. 

Umumiğ endüstrileşme telakkimiz
dt-n başka mağden arama ve işletme 
işine her şeyden önce hariciğ tediyı.> 
vasıtalarımız döviz gelirimizi arttıra 
bilmek için devama ve hususiğ bir e
hemmiyet vermeye mecburuz. 

Havzanın kömür tahmilatını kolay 
!aştırmak ve bilhassa kış mecvesimin 
deki müşkilatın önüne geçmek için 
Zonguldağa varmış olan kömür hattı
mızı 4 kilometrelik bir kısımla mühim 
bir istihsal merkezi olan Kozlu)"ll ka.. 

dar temdid etmeyi çok muvafık gör • 
mekteyiz. 

Kömür mevzuu münasebetiyle mem
leketimizin muhtelif mahallerindeki 
linyit .zuhuratınrn işletilmesine bir 
mukaddime teşkil etmek üzere Kütah
ya vilayetindeki bazı linyitleri ele al
mak tasavvurunda olduğumuzu arze
derim. 

Bakır 
Kömürden sonra mevzuumuzda ba

kır, ikinci mühim yeri tutar. 
Ergani bakırmın tesisat ve inşaa

tına başladığımızı arzetmittim. 
Senede 7 .5CIO il~ 10.000 ton saf ba

kır çıkaracak olan bu müessese gele
cek sene nihayetinde istihsal~ta başla
mış olacaktır. 

Ele aldığımız ve işletmeye koydu
ğumuz Kuvarshane bakır madeni de 
bize senede 2.000 ila 2.500 ton safi ba.. 
kır verecektir . 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
tarafından yapılan tetkikata göre Art
vin vilayetinde Murgul bakır madeni 
de bugünün şartlan içinde işletmeye 
müsaid görülmüştür. 

Bu madeni de senede 8.000 ila 
10.000 ton saf bakır alınaçak veçhile 
işletmeye karar verdik . 

Murgul, senede 400 ila 500 bin ton 
ham bakır cevheri işleyeceği için mem
leketimizin mühim maden merkezle -
rinden biri olacaktır. Bakır madenleri
mizin tesisatı ikmal edilip hepsi itlet
meye geçmiş bulunduğu tarihte yani 
üç sene sonra senevi istihsalatımız ce.. 
man 20.000 ton saf bakırı bulacaktır. 
Bunun ihraç kıymeti bugünkü piyasa
larda cari vasati fiyata nazaran sene
de 6.000.000 milyon türk lirasıdır. 

Divriği demir yatağı 
Şef, Divriği demir yatağının bir an 

evvel işletilmesi lüzumunu ehemiyetle 
işaret buyurdular. 

Divrigi m.ıntakasrnda maden tetkik 
ve arama enstitüsü tarafından keşfedi
lerek tetkikatı yapılan demir yatağı
nın sathında 15.000.000 ton demir cev
heri ınevcud olduğu tesbit edilmiştir. 
Cevher yatağının daha derinlere ka -
dar imtidad etmesi umulmaktadır. 

İsveç ve Ural'ın meşhur mağnetit
leri ayarında olan bu cevherin vasati 
demir tenörü yüzde 65 raddesindedir. 

Aynı nuntakada ve Hasan çelebi 
civarında jeolojik tetkik devam et -
mektedir. Yakın bir atide işletilmeğe 

başlanacak olan Karabük demir • çe
lik faLrikalarımızm ihtiyacı da derpi§ 
edilerek ou maddenin sırf ihraç maksa
Jiyle §İmdiden işletmeye alınmasını 
programımıza ithal edeceğiz. 

Senede şimdilik 500.000 ton demir 
cevheri ihracı esasına göre ayarlama
yı düşündüğümüz bu maddenin ihraç 
kıymeti senede 2 ila 2,5 milyon lira 
raddesinde olacaktır. 

Gene bu mevzula alakalı olarak 
size bahsedeceğim simli kurşun ve 
altın istihsalatı vardır • 

Simli kurşun 
Maden Tetkik ve Arama Enstitü

müz iki, üç senedenberi memleketimi
zin muhtelif maha!Jerinde tesadüf edi
len ehemiyetli simli kurşun zuhuratı 
Üzerinde tetkikat yapmaktadır. 

Bu müddet zarfında yapılan yer 
hafriyatı ve ihzarat Bulgardağ ve Ke
ban madenlerimizin işletmeye müsaid 
olduğunu isbat etmiş bulunuyor . 

Bu iki madeni ele alıp istihsalata 
geçmek arzusundayız. 

Keban madeninde iyi evsafta ve iş
letmeyi muhik krlacak mikdarda simli 
kurşun Bulyardağ maöeninde ise al -
tın ve sim!; kur§un cevheri mevcud -
dur. 

vazifesini üç senelik maden programı 
meyanında maden tetkik ve arama ens 
titüsüne verdik; çalışacaklardır mesud 
sürprizler temenni e<ieriz. 

Petrol aramalan 
Petrol arama mevzuuna gelince: 
Memleketimizde şimdiye kadar ya

pılan aramalar her ne kadar hemen iş
letmeye geçmeyi muhik kılacak bir 
netice evrmemi§se de petrolculuk ba
kımından kuvvetli addedilebilecek e.. 
marelere tesadüf edilmiştir. 

Sondaj yapılan sahalardan maada 
Mardin vilayetinde, Adanada, Trak
yada ve Van civarmda 10 kadar diğer 
bazı müsaid strüktürlerin mevcudiye
ti tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sahalarda esaslı sondaj ameli
yeleri yapılmadıkça mühim petrol 
hazineelri bulunup bulunmadığı hak
kında doğru bir fikir sahibi olabilmek· 
liğimize maddi imkan yoktur. 

Binaenaleyh, tıesadüf ihtimallerini 
artırmak ve taharri müddetini kısalt
mak için sondajları çoğaltmak ve ma -
den tetkik arama enstitüsünün teçhi· 
zatmr ve elemanlarını ona göre tak
viye etmek lazım gelmektedir. 

[Batbakan nutkunun bir &aatten 
fazla süren kısmım burada keserek, 
riyasetten meclisin istirahat etmesi 
için kısa bir fasıla verilmesini rica et
mit ve celse yarım saat için tatil edil
mittir.] 

ikinci celse 
Yarım saat sonra hararetli al kıt

] ar arasında kürsü.ye çıkan Ba§ba
kan nutkuna devam ederek demi,. 
tir ki : 

Deniz ticareti 
Şimdi arkadaşlar, şef'in deniz tica~ 

retile alakalr olan emirlerine geliyo-
rum: 

Şef diyor ki : 
"En güzel coğrafiğ vaziyette ve ilç 

tarafı denizle çevrili olan Türkiye en
düstrisi, ticareti ve isporu ile en ileri 
denizci millet yetiştirmek kabiliyetin
dedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bil
meliyiz. Denizcilıiği türkün büyük 
milli.'l ülküsü olarak düşünmeli ve onu 
az zamanda başarmalıyız.,, 

Türk milleti ,Atatürk'ün bu işareti
ni,O'nun her işareti gibi,kendi öz arzu
su, kendi ruhunu da kavuran bir öz di
lek gibi sevin~le karşılamıştır. Onun 
her iradesi gibi bu isteğinin de bütün 
bir milletçe his ve muhabbet birliği ile 
benimseneceğinde şüphe yoktur. Top
raklarının ucu deniz olan bir milletin 
hududu, halkının kudret ve kabiliyeti
nin hududu demektir. 

Türk milleti Şef'in iradesi istika
metinde böyle bir seviyeye varmağı 

bundan sonra milli bir vazife olarak 
tahakkuk ettirmeye koyulacaktır. 

.Hükümetin bu işlerde takib edeceği 
hareket muhtelif usul ve şekillerle ida
re edilen mevcud deniz müeseselerimi
zi bir elde toplamak ve bir plan dahi
linde çalışmaya sevketmek suretile 
başlayacaktır. 

Yüksek tedkikinize arzı derdest bu
lunan "Denizbank,, kanunu projesi bu 
neticeyi temin etmek maksadile hazır
lanmış bulunuyor. 

Memleketimizin zirai ve sınai haya
tındaki inkişaf ve memleket ~ç piyasa
larmnı demir ve kara yollariyle tedri
cen deniz yollarına bağlanmasındaki 
ilerleyiş hem memleket sahilleri ara -
sında hem de memleketten dışarıya ve 
dışardan memlekete olan münakale ih
tiyacımızı günden güne artırmaktadır. 

Bu mesud inkişaf bizi milli kadro 
ve esaslı bir plan dahilinde : 

- Küçük kabotaj vesaiti ihtiyac~ 
- Büyük kabotaj vesaiti ihtiyacı, 
- Ve bunları temin edecek milli te-

Yapılan projelere göre bu maden
lerde lüzumu olan tasfiye tesisatı VÜ

cude getirilmek suretiyle senede 
1.000.000türk lirası krymetindıe kur- sisat ve teçhizat, mevzuları üzerinde 
şun, altın ve gümüş istihsali kabil o-
lacaktır. ehemiyetle düşünmeye ve çalışmaya 

sevketmektedir. 
Yukarıda bahsolunan madeıılerin Ecnebi kumpanyaların, aralarında 

tanı randımanla çalr;mağa başJadıkla-
birleşerek vakit vakit yüksek navlun 

rı zaman döviz membaımrza 14 milyon 
türk lirası ilave edilmiş olacak ve empoze etmek istemelerinden ihracat 

piyasamız müteessirdir. Milli iktisad 
memlekette iş hacmi de bu nisbet menfaatimiz de bu vönden tc ibir ıs!-
!evkinde artmış bulunacaktır. (Al- · 
kışlar). mamızı icabettirmektedir. Bu itibarla 

İşletmeye konulması tekarrür eden milli şilepçiliğimizi yüksek teknikle 
yukarki madenlerin tesisine geçmek- teşkilatlandırmaya çalışacağız, fakat 
le beraber bununla muvazi bir surette bir inhisar tesisi düşünmediğimizi 
yürüyecek ve müstakbel programlar derhal ilave edebilirim. (Bravo sesle-

için yeni yeni işletme mevzuları temin ri). 
edecek olan arama işlerini sistem da- Tonajı yeniden artırmak 
bilinde devam ettirmek istiyoruz. zarureti 

Arama hafriyatına ve ihzar ame- Alman tersanelerine sipariş' ettiği-
Iiyatına tabi tutulması muvafık görü- miz 14 yeni yolcu vapuru hbotaj ihti
len daha muhtelif maden yataklarımız yacımızı tatmine kafi gelmiyecektir. 
mevcuddur. Bu noktı\'an da mevcud tonajımızı ye-

Kurşun zuhuratından denek praj. niden artırmak lüzumunu bir zaruret 
man Gümüşhane gibi; halinde duyuyoruz. 

. Bakır zuhuratından Espiye Ilıç gi- İhtiyacımız olan gemileri dah~lde 
bı; , yapmak prensibine çok kıymet verıyo-

Antimuvan zuhuratından, Turhal ruz. 
•;e Göynük gibi; Memleketimizde bir an ev~l bir de-

Krom zuhuratından Dalaman, ve mir sanayii tesis etmek için sarfedil-
Elaziz vilayeti gibi; miş gayretin istihdaf ettiği mühim he· 

Bunları ve memleketin henüz me~- defterden birisi de bu idi. 
bul bulunan diğer yeraltı servetlerini Işi iki etapta planlaşt~rmak kararın-
jeolojik bakımdan birer birer tetkik dayız ı 

1' eni bir tersane 
Üç senelik birinci plan devreaınaı 

İstanbulda eski tersane mevkiinde ye
ni bir tersane kuracağız. Bu tersane bi
dayette ikisi 5.000 tonil!toya kadar di
ğer ikiai 1.000 tonilatoya kadar olmalı 
üzere dört gemiyi aynı zamanda in~ 
edebilecek kudrette olacak ve yük gc. 
misi yapıldığı takdirde istihsal edilo
cek netice tonaj bakmnrndan daha ÜS• 

tün olacaktır. (Alkışlar) 
Tam randımanla çalışmağa başladığı 

vakit günde 1.500 amele çalıştırılacak 
ve milli emek karşılığı olarak senedo 
laakal 1.000.000 lira kazandıracak olaıı 
yeni tersanemiz ikinci plan devresin .. 
de makine aksamını da imal edecek ha• 
le getirilecektir 
Diğer taraftan mevcud tamirat fab • 

rikamızla havuzlarımızı tevsi için İs
tinye dok şirketini satın alarak bu 
fabrikaya ilaveye karar vermiş ve pa .. 
zarlığmı bitirmiş bulunuyoruz. 

Mühim limanlarımızda işletme ser• 
vislerini tanzim ve tahmil ve tahliye 
vasıtalarını her birinin hususiyetleri
ne uygun şekillerde modernleştirerek 
masraflarım ve dolayısile tarifelerini 
tenzil için çalışmalara devam edeceğiz. 

!stanbulda modern tesisata malik 
transit satışlar da yapılacak, bir kömür 
deposu tesis olunacaktır. Diğer liman· 
larımızda ihtiyaç derecesinde iskele
ler yapmak, mevcudları ıslah etmek 
ve bütün bunlarla beraber memlekette 
deniz sevgisini yaşatacak olan denis 
sporlarım teşkilatlandırmak ve hima• 
ye etmek kararındayız. 

Deniz mahsulleri i,çin 
Memleketimizde balık ve sünger gl· 

bi deniz mahsullerini değerlendirmek 
hedefi ile hazırlanmış olan bir kanun 
projesini yakında Yüksek MeclisinU:o 
sunacağımızı kaydederim. 

Bu proje, aynı zamanda iş kanunu .. 
muzun hududu haricinde kalan balıkçt 
tayfalarına aid hükümleri de ihtiva e .. 
decektir. 

Hayatı. ucıı:ılatmak 
Nihayet Şefin rasyonel çalışma im 

kan ve havasını kuvvetlendirm~k he · 
defli irşadlarına geliyorum : 

Türkiyede hayat ucuzluğu, memle • 
ketin sarılmış bulunduğu kalkınma ve 
endüstrileşme savaşı bakımından da 
tesis ve muhafazasına birinci derecedct 
ehemiyet vermemiz lazım gelen bir 
mevzudur. Bunun için üç sene evel 
Türkiyenin iktisadi bakımdan tetkik 
ettirilmesi makeadiJe Amerikadan ge• 
tirttiğimiz heyet gibi ilmi bir heyeti 
tavzif ve hayat pahalılığı ve elemanla .. 
rını birer birer tesbit ettirerek radikal 
bir mücadele planı yapacağız. 

Şef "küçük esnafa ve küçük sanayi 
erbabına muhtaç oldukları kredileri 
kolayca ve ucuzca verecek bir teşeklçül 
vücuda getirmek ve kredinin ~o~ 
şartlar altında ucuzlatılması., dırektı
fini vermişlerdir. 

Kabul buyurmuş olduğunuz halk 
bankası ve halk sandıkları kanunu ma• 
lumunuzdur. Memleketimizde diğer 
sahalarda çalışan kredi müesseseleri· 
nin çoğalmakta bulunmasına rağmen 
bu çeşit küçük kredi ihtiyaçlarını tat• 
min yolu çok dardır. 

Birkaç kredi müessesesi istisna ~di
Iirse bunlar için, hemen hemen gızll 
tefeciden başka müracaat edilecek ka

pı yoktur. 
Halk bankası ve halk sandıkları bu 

boşluğu dolduracaktır. Bu banka ve 
sandıklarının esas mukaveleleri küçük 
kredinin hususiyetleri göz önünde tu· 
tularak hazırlanmıştır. 

Küçük kredi meselesini hal . iş~nde 
devletin iktisadi olduğu kadar ıçtımai 
olan bir mükellefiyeti de vardır. 

Şef'in emrini yerine getireceğiz. 
"Normal şartlar altında kredinin u

cuzlatılmasına çalışmak,, hususundakl 
direktiflerine gelince : 

Kredi · tahakkuk ettirmek istediği· 
miz ekon,omik milli kalkınma faaliyeti· 
nin muharrik kuvveti olduğuna göre, 
büyük kıymeti aşikardır. Bunun. için 
Yüksek Meclisinize bir kanun layıhaaı 
takdim edeceğiz. 

Diğer taraftan aliikadarlarrn ~r~di ~
labilmelerini kolaylaştırmak ıçın hır 
plan dahilinde umumi mağazalar tesis 
ve varant üzerine muamele yapılmasını 
temine çalışacağız. 

Şef, bu kürsüden vaki irşadlarr ara· 
smda bazı mevzuatımızda yapılması 
faydalı tadil veya ilavelere de işare\ 
buyurmuşlardır. Türkiye yalnız umu• 
mi buhranı göğüslemek kudretini gös
termiş memleket değil aynı zamanda 
bu buhran ortasında büyük milli kal
kınma savaşı davasını ha:arı ileilerlet
ır.eğe muvaffak olmuş memlekettir. 
(Alkşlar). 

Kanunlarımızın, memleketimizde 
her gün ilerleyen ve çeşitleşen ihtiyaç 
ve faaliyetler icaplarını karşılayacak 
şekillere getirilmesi .,,. yeni yeni 
mevzuat lfü:~mu lişikardır. 

Şef bilhassa ırümrük k::tnunumuza 
' "" işaret buyurmuşlardır. 

Bugünkü ekonomik bünyemiz v• pcr 
(Sonu 8 inci sayfada) 
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Başbakan dün programını bildirdi 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

litikamızla mütenasib olmayan bu ka
nunun ve merbutu tarife cetvelinin bu
günün ileri tekniğine uygun şekle ge
tirilmesi için ciddi hazırlık mesaisine 
başlanacaktır. Bundan başka sigorta 
işlerinde, bir taraftan sigortalıların 
emniyetini artıracak diğe rtaraftan si
gortacılığın umumi menfaatlerinden 
memleketi istifade ettirecek hükümle
ri havi bir layiha hazırlamaktayız. 

bir liyiha ile müracaat edeceğiz. 
Yol intası bakımından husus! idare

lerin münasebetlerini daha amelt ve 
faydalı bir gekle koymak için teklifle
rimiz olacaktır. 

le çalr9abilmelerine ve inkişaf etme
lerine imkan yoktur.,, buyurdular. 
Başka memlekıetlerdeki tatbikat 

hakkında geniş ölçüde yaptığım tet
kikat bu işaretteki isabet ve kudreti 
tamamen belirtmektedir. İdare şekil· 
teri teknik kontrol hususlarına aid ka
yıdların şekle aid bir mali kontroldan 
çok daha lüzumlu olduğu bütün dünya 
ca kabul edilmiştir. 

lnhisarın bu esasları da nazara al· 
mak üzere satış politikasını pl!nlaş
tırmak azmindeyiz. Tütün limited şir
keti faaliyetine bu politikaya müte
nazır bir istika.met ve vüsat vereceğiz. 

de ve ancak bu istidadı en mUtekimil 
surette gösterebilmit olanların başa
rabilecekleri çetin ve fevkalade disip
linli ilim müesseseleri halinde yük· 
seltmek mesaimize devam edeceğiz. 

(Bravo, çok güzel, sıesleri). Su i§leri 

Yukarda izah etmiş olduğum ana 
prensiblere ve tatbikatına aid bir ta
kım kanun layihalarımz vardır ki pey
derpey yüksek takdirinize arzedile
ceklerdir. 

Su işlerini ,memleketin hayati mev
zularından biri telakki ediyoruz. Ge
rek nafıanın uğraştığı kısım gerek ik
tisadın uğraştığı kısım gerekse ziraati 
alakadar edecek kısımlar umumi blr 
planda toplanacaktır. 
Nafıanm uğraştığı bUyilk su i§leri 

haricinde küçük su işlerile de uğraş
mak ve bilhassa sulama hak ve vazife
lerini tanzim ederek bUtün çifçilerin 
mevcud sulardan muntazaman istifa· 
delerini temin eylemek kararındayız. 
(Bravo, alkı~lar). 

Şeo:f'in, ipretleri veçhile, bu mües
seselerin bünyelerine ve icablarma 
uygun tekilde tesisi lazım kontrol re· 
jimini kuracak olan bir kanun layiha
sı Yüksek meclise sunulacaktır. 

Paramızın istikran 
Bunları hemen burada tadada ihti

yaç gömüyoum. 

Nafia 
Arkadaşlar : 
Nafıa sahasında Şef; 

"Cumhuriyetin ilk senelerinden be-
ri dikkatle ,ısrarla üzerinde durduğu· 
muz demlryolları inşaat siyaseti, he
deflerine ulaşmıx için durmadan başa
rı ile tatbik,. olunacaktır. 

Direktifini vermişlerdir. Bu direk
tif şimendifer inşaatı işlerinde rehbe • 
rimiz olacaktır. 

Sıvas - Erzurum ve Diyarbekir -
Irak ve İran hatlarının inşaatına mev -
cud kanunların ahkamı dairesinde de -
vam edeceğiz • 

Bunlar haricinde mesela Burdur 
- Antalya gibi inşalarını tasarladığı
mız hatlar, ve büyük limanların inşa
larını mali ve teknik imkanlar daire
•inde ve ekonomik askeri ehemiyetle· 
rine ıöre aıraaile ele alacağız. 

Bundan batka lstanbulda Sirkeci 
ve Haydarpaıa iıtasyonlan araaında; 
Feribot yolu ile, doğru tren rabıtası te
•iıini tahakkuk ettirmek kararındayız. 
Bunun muhtelif bakımlardan menfaati 
aşikardır. (çok güzel sesleri) 

Şef, "demiryolu hatlarımızı iç saha
lara bağlayacak ve bu hatların, bir an e
vet milliğ ekonomik kalkınmaya aza -
miğ hizmetini temin edecek olan kara 
yolu inşaatı, 8nilmUzdeki devrelerde 
teksif ve bir planla tevsi edilmek la
zımdır.,, 

Her bölgenin ihtiyacına göre lstas -
yonlarda tamamlayıcı tesisat da yapıl
mak ve muhtelif malların lbımı gibi 
aevkinl teı:nln edecek teknik şartları 
bal:r: yagon mevcudunu artırmak zaru· 
rldir.,, direktifini vermiştir. 

Filhakika devlet demiryolları şebe -
kemiz her sene inşa edilen ve satın alı
nan yeni hatlarla bugUn 7 .000 kiomet
reye balii olmu§tur. Şebeke tizerinde
kl muharrik ve müteharrik vesait mik
tarı; memleketin umumi iktisadi bUn -
yesinde her gUn artmakta olan inkişa
fa cevab verecek nisbette değildir.Hat
larımız pek yakın bir !tide, 10.000 kilo
metreyi bulacağına ve bilhassa bazı 
büyük devlet maden işletmelerinin is
tilzam ettiği kesif sefer ve vesait ih
tiyacına nazaran mevzu gittikçe huııu
ıi bir ehemiyet almaktadır. Evelce iş
letme hasılatı fazlaları karşılık göste
rilerek muharrik: ve müteharrik vesait 
mübayaasına Yüksek Meclisiniz mU
Aade buyurmuştu. Hasılat nisbetle
rindeki tahmini aşan tezayUd bu esas 
dahilinde mübayaa planını tevsi imkS· 
nını göstermektedir. Diğer taraftan 
istihaalatımızın yer yer tezayüdü ve 
piyasa tekniğinin memlekette inkişafı, 
kara ve deniz yolları gerek içerden, 
gerek dışardan, demiryollarımızla ir
tibat tesis edilmiş ve edilmekte olma
•• yalnız faaliyeti artırmakla kalma
mış hububat merkezi olan sahalara te~ 
ıadüf eden istasyonlarda silo ve tah
mil ve tahliye tesisatı taze meyva, 
•ebze ve emsali maddelerimiz için so· 
ğuk hava tertibatlı kafi vagon tedariki 
ve bunlar için hususi süratle nakliyat 
temini ihtiyaçlarını da beraber doğur
muştur. 

Bu arad~ tek vagonlu, kömürle işle
yen otoray kullanılmasını ve bu suret
le sürat ve masraftan ve daha uzun me
aafeler için kullanılabilecek muharrik 
ve müteharrik vasxtalardan tasarrufu 
ehemiyetle tedkik edeceğiz. Bu ihti
yaçları hazari ve seferi vaziyetler ba
kımından bir kül halinde mali imkan
larla telif ederek planlaştıracağız. Bu
nun için bir layiha ile Yüksek Meclise 
ıeleceğiz. 

Yol inşaatı 

Bunun için bir layiha hazırlamakta
yız. Diğer taraftan elektriklendirme 
dairesini su kuvvetlerinden beyaz kö
mür olarak istifade için tetkiklere de
vam ettireceğiz. 

Arkadaşlar, Paramızın istikrarını 
muhafaza edeceğiz bunu Türkiye kal
kınma hamlesinin bir .zarureti ve mil
li ekonomimizin icabı olarak görüyo
ruz. Bu göriiş kuru bir prensibe bağ
lanmış olmamızın veya meseleye his'
le kıymet vemıiı bulunmamızın neti
cesi değildir. 

Bu etüdler şimdilik, Sakarya nehri, 
Adana, Kayseri mmtakası sularx,Ege 
suları, Fırat nehri ve kolları ve Kızd
ırmak üzerinde devam etmektedir. 

Hava yolları 
Devletin hava yollarının iç ıehir

lerimiz ve dıt hava istaayonlariyle bit 
an evel, devamlı irtibat tesiı edecek 
hale getirilmesi ve havacı!ığm inkiJ&· 
fı üzerine pek çok dikkat ve ihtimamı
mızı celbedeoek başlıca mevzulardan 
biri olacaktır. 

DUnyada havacxhk o kadar Uerle
mi,tir ki hava yollarında kazalar ve 
riskler demiryollarındaki kadar azal ~ 
mıştır. Türk bava yolları her türlü ve 
en mütekamil emniyet tedbirleriyle 
memleketin en emin en çabuk en ra
hat vasıtasıdır, ve vasıtası kalacaktır. 

Poıta telgraf telefon 
Posta telgraf ve telefon işlerinin 

rasyonel bir şekilde cereyanı için aarf 
edilmekte olan çalıımalara hız verile
cektir. Şehirlerimiz arasında telefon 
tesisatının ikmali askeri ve idari nok· 
talardan ehemiyeti haiz mıntakalarda 
telsis iataayonlan teıisl ve ıureti umu
miyede bu idarenin devlet için uamt 
derecede rantabl ve fertler için azami 
derecede faydalı ve aeri bir hale gel • 
mcai için bUtUn tedbirler alınacaktır. 

Maliye 
·-

Arkadaılar; 
Maliye bir memlekette sağlam bir 

iı giditinin miyarı, cemiyet eağlığınm 
nabzıdır. Fertler araaındald mUnate· 
betlerde karşılıklı teahhUtlerin mun -
tanın ifa edilmemeli nuıl kl milli 
bünye üzerinde rahatsı.ılık vücudc ge
tirirse bir devlet maliyeıinin teahhilt
lerini ifa huıuıunda her hangi derece 
deki intiıı:amaızlığı da; daha kuvvetli 
olarak biltUn bir memleket havumda
ki itimadı iıtikrarı ve it seltmetlni 
zehirler. 

Böyle bir vaziyeti C>nliyecek yega
ne yol samiınl denk büdce politikası
dır. 

Bu politikayı ve cUmhuriyet bUd
celerinin koruyucu, kurucu ve veri· 
ci işlere her yıl daha fazla nisbetler· 
de pay ayırma vasfını itina ile muba· 
faza edeceğiz. Varidat fazlalarını ev
vel emirde milli istihsal hacmini art
tıran ve arttıracak olan verimli işle
re ve memleket müdafaasına hasre· 
deceğiz. (Bravo seıderi). 

Maliyemizin teahhildlerini noktası 
noktasına tutmaktaki bUyük itinası 
herkesçe bilinmektedir. Devlet itiba
rını milll sermaye ve esham kıymet
lerini kuvvetlendirecek hareket ve 
tedbirler üzerinde sebat olunacaktır. 
Mevcud vergilerimiz ve bunların tarh 
ve cibayet usulleri ileri bir zihniyetle 
ciddi bir tetkikten geçirilmektedir. 
Netice yüksek meclise sunulacaktır. 
Vergi hadlerimiz milli istihsal ve 
milll hayatla ayarlanacaktır. Hayatı 
ucuzlatmak için bUdcede göreceği
miz imldlnlar nisbetinde tahfiflerin 
yapılmasına devam edilecektir. 

Milli istihsal maliyeti üzerine mü
essir vergi ve resimleri ve hariçten 
almağa mecbur olduğumuz iptidai 
maddeler üzerinde mevzu rüsumu kal 
dıracağız. (Bravo). 

Hayvan vergisi şekli ve mahiyeti 
itibariyle üzerinde tekrar çalı,acağı
mız bir meseledir. (Alkışlar). 

Blllıran ve muvazene vergileri 
Buhran ve muvazene vergileri za· 

man ile mukayyet olarak konmuştur. 
Bu bakımlardan Üzerlerinde durulup 
tetkik edilmeye muhtaçtırlar. Büdc:e 
muvazenesi esasını bozmıyacak su
rette senelere bağlıyarak hal çarele
ri arıyacağız. 

Memleket menfaatinin milli tasar· 
rufu vikaye zaruretinin neticesidir. 
Bir devalilasion hareketinin, türk eko
nomisi için ancak zararlı olacağı ka
naatindeyiz. (Alkışlar) Başka şartlar 
altındaki ekonomilerde hangi bakım
lardan yapıldığını tetkik etmek ve 
kendi vazifemizi görmek bu kanaatin 
ne kadar haklı olduğunu gösterir. 

- Bazı memleketler milll paralarile 
akdedilmit muazzam hacimlere malik 
harici borçlarını hafifletmek için bu 
tedbire baş vurmuşlardır. Bizim hari· 
ci borçlarımızın hepsi ecnebi parası i
ledir. 

- Dahili borçlar bakımından vaziye
timizi gene hiçbir memleketl.ıe kıyas 
kabil değildir. Bizde devlet masrafla
dilzenli bir bildce ile görUlUr. Dahili 
iıtikrazlarımız, halkın en ufak dahi 
olsa yapabildiği tasarrufla kirlı ve ile
riıi açık milli ekonomik itlere hlsaedar 
olarak iştlrlk arzusuna yol açmak i
çindir. Devalilaayon halkın i9tirlk 
kudretini, tasarruf imkin ve hevesle
rini kıracağından; gayelerimizle taban 
tabana zıt olur. (Bravo acsleri) 
Dış ticaret bakımından dahi, bugün

kU anlaJllla politikamız beiyle bir ted
bire lUzum göstermemektedir. Satıl· 
mamıt elimizde kalmış mal iıtoku 
yoktur. Türkiye iatoklarını muntaza
man eritebilmiı milıteana rmmleket
lerden biridir. (Bravo ıealeri) 
Maınul maddeler maliyet fiatların

daki teairine gelince bu, ancak amele 
ücretlerinin hakikt kıymetlerinin dil
filtUlmesi demektir ki gene gayemfze 
muhaliftir. Çünkü biz ç.ahpnların ya
f&Ylf iıtandardını yltkaeltmek prensi
pini güdüyoruz. (Bravo ıesleri) 

Hayat maliyeti bakımından: bir de
valüaayon, memlekette şiktyet ettiği
miz, tedbir aradığımız hayat pahalılı
ğını kendimiz artırmak olur. Biz kısa· 
ca rekabet kabiliyetimizi ya,ııma is
tandardımızdan fedakarlık yaparak 
değil daha rasyonel ve daha verimli 
çalışarak ve daha ileri piyasa teknik 
ve metodlarmdan iıtifade ederek ar
tırmak istiyoruz. 

'Görülüyor ki, paramızm fili istabi
litesini muhafaza etmekte ısrar etme
miz için sebeb bir değildir. Bunun i· 
çin sureti katiyede bu politikada de· 
vam edeceğiz (Alkışlar) 

Gümrük ve inhisarlar 
Saym arkadaglar, 
Günıl\Uk ve inhisarlar mev.zuuna ge

liyorum: 
GUmrtik ve inhisarlar sahasında dü

şündüğümüz birçok şeyler vardır. 
İnhisarlar muamelatında bu kurum

ta:ın nıali monopol ticari teşekkül ve 
mıllt valorizasyon karakterlerinin a· 
henkli şekilde tecelli etmesine çalı~
lacaktır. 

İnhisar mevzuu maddeler arasında 
tiltiln devlet büdcesi bakımından ol
duğu kadar milli ticaret çerçevesinden 
de hususi bir ehemiyet ihtiva eder. 

Devlet monopolü mevzuu olması ba
kımmdan inhisarların tütün imalit 
maliyetini indirmek ve daha fazla ti
cari bir hale getirmek suretile harice 
satış imkanlarını artırmak, ve hasıla· 
tını yükseltmeğe çalışmak bizim için 
bir zarurettir. 

En mühim bir ihraç maddemiz ol
mak bakınıından tütün istihsal saha
sından başlıyarak ticaret ve imalat sa· 
hasıan kadar uzanan geni' bir ufuk ü
zerinde inhisrlar idaresinin pianla ve 
dikaktle uğraımasını icab ettirecel 
bir mevzu olarak ele alınacaktır. 

Yurd içinde rasyonalizasyon ve pi· 
yasa tekniği bakımından yapılacak iş
ler haricinde kaliteye dikkat politi
kamızı aynen muhafaza etmekle bera
ber ona mütenazır bir de kemmiyet 
politikası takib etmek ve bu meyanda 
Virjinya ve Somatra tohumlarını tec
rübe eylemek kararındayız. 

İspirtolu meşrubat inhisarınm bil
hassa şarap ihracatını, tuz inhisarının 
harici tuz satışlarını artıracak bütün 
tedbirleri almak karr,:mdayız. 

İlave ve tesis edilecek fakültelere 
aid işi hazırlıyarak Ankara üniversi
tesini kuracağız. Orta okullara ve li
selere layik olan büyük ehemiyeti ver
mekte devam edeceğiz. 

Pııensip itibariyle bilfımum inhisar
lar mamulatmda ihraç fiatı en rasyo
nel şekilde temin edilecek olan mali
yet fiatına kadar indirilecektir. 

DahiU fiatlara gelince: rasyonelleş
tirme mesaimizin inkişafı nisbetinde 
V'e büdce tahminlerini sarsmamak kay· 
diyle mümkün olan tenzilatın yapıl· 
masında tereddüd edilmiyecektir. Sı
hat ve temizliğe tealHlk eden ispirto 
fiatları ile hafif allfollü içkilerde ten· 
zilat mukarredir. 

Gümrüklere gelince: 
Memleketin lüzumlu görülen nok· 

talarında bu hizmetin icablarına uy
gun bina ve tesisatı yapmayı zaruri 
bir iş görüyoruz. 
Bazı hudud mahallerinde gUmrük 

memurları mesken müşküHitı içinde
dir. Bu ihtiyaçları da tesbit ederek 
heyeti umumiyesini bir inta planına 
bağhyacağız. Gümrüklerimiz için da· 
ha kifayetli elemanlar yetiştirmok 

Avrupa gümrüklerinde staj yaptırma
ya devam etmek arzusundayız. 

'Gümrük muamelelerinde iş sahip· 
leri için olduğu kadar gümrlik me
murları için de kolaylık, ıUrat vıe in
tlzam tedbirleri alacağız. 

Kültür 
Arkadaşlar, 
Parti programımızdaki direktiflere 

göre, nıilll ktiltilr siıtemimizin inki
,afına azamt önem vereceğiz. 

İlk öğretim her baıkıından Uzerinde 
en çok duracağımız ve en çok ehemi
yet vereceğimiz me\'zudur. 

Aile ocağından sonra milli killtür 
ile ilk temas ilk okullarda başlıyor. 
Genç vatandaş her teyi benimsiyen ve 
henüz temyiz kabiliyeti teessüs etme
miş. olan taze zekası ile ancak en doğ
ruyu en iyiyi ve en güzeli öğretecek 
bir müesseseye emanet edilebilir. 

İlk tahsilde alınan fena intibaları 
müteakiben düzeltebilecek lli bir tah
sil sistemi henilz icad edilmemiştir. 

l"ena bir illt 6ğretim fena bir hayata 
başlatıt demektir. Bu, genç vatandaş 
karakterinin teşekkülüne mani olur 
ve hatta bozabilir. Bunun içindir ki 
ilk öğretime en çok ehemiyet verece
ğiz. En kıymetli, en iyi yetişmiş ve en 
kuvvetli elemanlarnnızx bu i§te ve bu 
iş için adam yetiştirmekte kullanaca
ğız. (Alkışlar) İyi bir ilk okul öğret
menini; en yüksek bir okul öğretme
ninden, mahiyet itibarile daha az mü
him bir vazife almış saymıyoruz. (Al· 
kışlar) Ve kendilerinin hayatile re
fahlariyle ve bu mühim vazifeyi başa
rış kabiliyetleriyle en yakından alaka
dar olmakta devam edeceğiz. 

Mesleki tedrisattan bahsetmek isti· 
yoruz. 

Mesleki t.edrisat 
Mecburi ilk öğretimin gayesi, va

tandaşlarla konuştukları dilin kaide
lerini ve mensup oldukları milletin ta
rih ve rejimini öğretmek ve hayatta 
daha ileri adımları bakımından zaru
ri ilk bilgiyi kendilerine vermektir. 

tık tahsili bitirenlerin hepsini, isti
dad ve kabiliyetleri neden ibaret olur
sa olsun üniversiteye dayanan bir ma
kanizma karşısında bırakmak istemi
yoruz. 

Çünkü bunun neticesi bir taraftan 
tesis ve kJlvvetlendirmek istediğimiz 
yeni ve illri Türkiye hayatını en za
ruri elemanlarından mahrum bırak • 
mak ve diğer taraftan yavaş yavaş 
memlekette bir ihtisasa varmadan sön
müş veya yarı tahsille kalmış ve ya
hud da bizzat ekmeğini kazanmaktan 
aciz sadece diplomasına dayanan bir 
asabi yorgunlar kafileıile karşılaımak 
olur. (Bravo sesleri, alkıglar) 

Kemalist rejimde okul yalnız· mah
reci aklam - değildir. 

Büyük tarihimiz büyük milletimizin 
her ihtisas sahasında en büyük adam· 
tarı yetiştirmiş olduğunu gösteriyor. 
Bu kabiliyet kanı damarlarımızdadır. 

Mesleki tedrisatın vazifesi bu kabi
liyetleri yeni hayatın her sahası için 
yetiştirmek işini bilir, yaşama hevesi 
kırılnıaınış en yüksek teŞıCbbüs ve ha
yatla mücadele kabiliyetini haiz başa
rıcı, dayanıklı müsbet sanatkar ve ih
tisas sahibi elemanlar yetiştirmektir. 
Bütün hayat ve faaliyet sahaları için 
bol, ayrı ayrı, mesleki tedrisat, maari
fimizin bel kıemiği olacaktır. (Çok 
güzel sesleri). 

İlk öğretim mevzuuna mütenazır o
larak her nevi meslek mekteplerine e
hemiyet verilecektir. 

Şefin, işaretleri dairesinde doğu 
bölgemizde bir kültür merkezi esasla
rını kurınağa başlıyacağız. 

Tarih ve dil araştırnıalıarı 
Milli kültür bakımından büyük Ö· 

nemi olan ve Şefin ilim ve kültür sa
hasınd~ en büyük abidelerinden biri 
halinde daima yükselecek bulunan ta
rih ve dil araştırmalarımıza ve bunlar
la alakadar işlere hususi ehemiyet 
vermeğe devam edeceğiz. (Alkışlar). 
İyi ve çok eğitmen, öğretmen yeti§tir
meğe bilhassa kıymet vereceğiz. Av
rupanı:ı. tanınmış ilim ve sanat mer
kezlerine talebe göndermeğe devam e
deoeğiz. Lüzumlu görülecek ilim ve 
teknik şubeleri için kıymetli mütehas
sıslar da getirteceğiz. Bu suretle 
muhtelif sahalardaki milli eleman ih
tiyaçlarımızı temine çalı,acağız. 

Bütün devlet okullarının kemmiyet 
itibariyle olduğu kadar, keyfiyet vt 
teçhizat itibariyle de ıen yüksek dere
celere ulaştmlması hedefimizdir. 

Milli sahnemiz 
Milli sahnemiz, türk killtürünün 

makesi, güzel dilimizin en iyi şekilde 
telaffuzu ve en bedii tarzda ifadesini 
yayan sanat kaynağı olarak ele alına
caktır. Bunda modern teknik vasıta
larına ehemiyet vereceğiz. 

Güzel sanatlar akademisinin bugUn 
başlanmış olan islahatını ylirUteceğiz. 

Spor 
Milli kültür kadrosu i~inde mütale

asmı zaruri gördüğümüz sporu pro
fesyonel §ampiyon yetiştirmeık için is
temiyoruz. (Bravo sesleri) 

Spor, okullarımız gibi, sahnemiz gi
bi milll kültürümüzün bir cüzüdür. 
Büyük gaye türk vatandaşını fikir ve 
düşünce itibariyle, kuvvetli vücut iti
bariyle, kuvvetli ve tam sıhatli, seci
yeli gürbüz, güzel insan olarak yetiş
tirmektir. Nasıl ki memlelDctimizde 
okumak yazmak bilmiyen tek vatan
da~m kalmasını istemiyorsak sevdiği 
ve blitfin hayatınca tatbik edeceği ıa 
akal bir sporu olmıyan vatandat da 
kalmamalıdır. (Alkı9lar). Salim bir 
kafa ancak sağlam bir vücutta olabi· 
lir sözü türk ata-sözüdUr. Gene bu 
mülahaza Hedir ki bütün vatandatlar· 
da verim kudretini muhafaza için 
muntazam çalıfma hafta ve yıl tatil. 
!erinden muntazam istifade ve seya. 
hat zevkinin inkifafına taraftarız. 

Sporu bir merkeze bağlayıp tc§kiltt
landımıak ve muhtelif spor teşelclcül 
ve hareketlerini o vasıta ile idare et
mek için yüksek huzurunuza bir ka
nun layihası ile geleceğiz. 

Ordu 
Arkadaşlar, 
Maddi, manevi düzen, refah, kültür 

seviyesinin yükselmesi ve bütün bun· 
ların başarılması vıe devam etmesi, an
cak milli emniyet ve milli tamamiye
timizin icabında herk~e karşı masun 
tutulabilmesiyLe kabildir. (Bravo ses
leri). 

Türk ordusu, kadını ve erkeğiyle 
bütün türk milleti demektir. Daima 
daha kuvetli olmak için bu millet, her 
sene yüz binlerce evladını kısaca ordu 
dediğimiz ve yalnız adının bile hu
dudsuz bir gurur ve heyecan kaynağı 
olduğunu bildiğimiz bu en büyük o
kula mim emniyeti, milli mUdafaayı, 
milli disiplini öğrenmek için gönderi
yor. 

Türk ordusu Türkiyenin yalnız em. 
niyet vasıtası değildir, türk milli, iç
timai benlik duygusunu daima en yük
seık derecelerde, daima uyanık tutar 
en büyük milli kültür ocağıdır. (Al
kışlar). 

Bu büyük disiplin ve güven okulu
nu en müterakki, en bol, en müteka· 
mil vasıtalarla teçhiz etmek birinci 
milli vazifemizdir. 

Teçhizat ve teslihat programımıza 
devam edeceğiz. 

En son sistem harb vasıtalanndan 
henüz ihtiyacımız olanları da temin 
için ayrı bir program yapacağız. Bu 
program memleket dahilinde yapılma
sı kabil olanları memleket dahilinde 
imal ettirmek esasını ihtiva edecek v~ 
kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin bu 
kabil bütün ihtiyaçlarına şamil ole 
caktır. (Bravo sesleri, alkıglar). 

En bol en ileri vasıtalar 

Şef'in, yol inşaatı hakkındaki işa
retlerini tahakkuk ettireceğiz. Bunun 
için yüz kilometre kadar bir kısmı 
kalmış olan 652 kilometrelik İran 
tranıit yolunun memlekette başlanmı§ 
ve başlanacak asfalt yolların geçit 
verıniyen nehirler ve büyük sular Ü• 

zerinde inşasına veya tamir veya tadi
line lüzum görülen köprülerin ve di
ğer umumi ve hususi kara yollarının 
bir inşa planını vücuda getireceğiz, 
bütçe imkanları nisbetinde peyderpey 
tahakkuk ettirmeğe çalışacağız. Bu 
meyanda şose ve köprüler kanununda 
muhtelif bakımlardan zaruri gördüğü
müz bazı tadilat için Yüksek Meclise 

Şef, "Sermayesinin tamamı veya 
büyük kısmı devlete ağid ticariğ • sı· 
naiğ kurumların maliğ kontrol şek
lini bu kurumların bünyelerine ve 
kendilerinden istediğimiz ve istiye -
ceğimiz ticariğ usul ve zihniyetle ça· 
hşma icablarını sürğatle tevfik etmek 
bu gibi kurumların bugünkü usuller-

Türk eksper ve harmancıların ecne
bi topraklarda ecnebi aanat arkadaşla
rı arasında mevki yapmalarına ehemi
yet vereceğiz. 

Bunun klasik üniversite tahsilini 
ihmal edeceğiz demek olmadığı Sşi
kardır. Bilakis bu müesseselerimizi de 
hakiki ilim adamı yetiştirecek şekil-

Sureti umumiyede milli müdafa; 
kuvvetlerimizi daima en bol, en iler 
vasrtaJarla teçhiz etmek belli ba§lx e· 
melimiz ve vazifemizdir. 

Mevcud malzemenin daima iyi hal 
de bulundurulması kıymetten düşmii§ 

olanlarn yenilenmesi ve sefer için of" 
du ihtiyaçlarını karşılıyacak her çr 
şi.t stoklar vücuda getirilmesi daiıDI 
göz önünde bulunduracağımız eheı:ııi• 
yetli işler olacaktır. 

Mevcud harb sanayii fabrikalarım" 
zx tam randıman alacak surette çalıf" 
tıracak ve henüz noksan kısımlarını 
tamamlyacağız. Harb sanayiimi.zin iıı- ltn 

kişafına hususi önem vermek uınuıııl e 
endüstrileşme hareketlerimizde ba~b llğı 
vaziyet ve ihtiyaçlarım daima göz "" 
nünde tutmak kararındayız. (Alkır 
lar). 

Milli ekonomi bakımından da huau• •n 
si kıymet izafe ettiğimiz kömürdeO lpı 
benzin istihsali, klor arsenik sanayii iye 
bu aradadır. 

Halen kendi tezgahlarımızda in,a"" 
dilmekte bulunan denizaltı gemileri• 
miz bittikten sonra, yenilerini inşayl 
fasılasız devam edeceğiz. İlk üç sene
lik hava programımız, milletimizitı 
gösterdiği yüksek alaka ile ~imdidell 
tahakkuk ettirilmiş §ey sayılabilir. Bil 
vesile ile tayyaııe işinde bütil.n millet
çe gösterilmiş yüksek şuuru gurur vt 
iftiharla bu kürsüde zikretmek ve bU• 
Hin vatandaşlara hükümetin 9tikran vt 't 

takdirlerini ulaştırmak isterim. (Al• cib 
kışlar). 

Hava miidafaası. 
Hava müdafası bu memleketin milli 

müdafaası mevzuunda büyük ehemi• 
yetli yerini muhafaza etmektedir. Y .. 
ni bir hava planı hazırhyacağız. Bt.ı 
program Kayseri fabrikasının tevsiinl 
ve motör imal edebilecek bir hale ge• 
tirilmesi hususlarını da ihtiva edcıcek• 
tir. (Alkışlar). 

Ordunun ekonomik, kültilrel, ıosyal 
sava,larımızda lüzumlu elemanları dl 
yetiştirmesi için tertibat alınacaktır. 

Dıı politika 
Arkadaşlar, 

Cumhuriyetin hiç deği~miyen dtf 
politikası meçhulünüz değildir. 

Atatürkiln yüksek irade ve ir.,atla
rında temelini bulmu,, yUrüyeceği yo• 
lu çizmiş olan bu ıiyaset Rynı ıulh, 
dostluk ve teyakkuz yolunda devasn 
edecektir. (Bravo seılerl). 

Mevcud kar,ılıklx dostluklarımıza 

ve teaJ:t.hüdlerimize her zamanki gibi 
ihtimam ve riayet doıtluk dairemizin 
bu ahenk İ_iinde inkişafına dikkat. 
ba§lıca vazifemiz olacaktır. 

Şef'in nutuklarında işaret buyur
dukları noktaların takibine a.zaml iti• 
na ve ihtimam ile çalışılacaktır. 

Dış teşkilatımızın, ekononıik kal• 
kınına savaşımızda daha verimli bir 
surette çalışabilmesi için al!kalı dal· 
relerin de mütaleası alınarak bu yıl 
bir talimat yapılacaktır. 

Bütün elçilik ve konsolosluklarımı• 
zın dış ticareti noktasmdan mücehhe• 
bulunmaları vıe ona göre çalışmaları 

temin edilecektir. 
İktısad vekaleti dış ticaret teşJdla• 

tının, hariciyemizin dış teşkil:hı ilı 
rabıtaları tanzim edilecektir. Bu yön• 
den dış ticaretin inkişafı için harici• 
yemize isabet eden bu önemli vazif• 
emniyet ve siyasi miinasebet va:zifele-o 
ri derecesinde ehemiyetle takib ve tat• 
bik edilecektir. 

Milletler cemiyetine bağlılık harici 
siyasetimizin aynı zamanda mesnet• 
terinden ve tabii icablarından birini 
teşkil eder. Bu arsıulusal bUyUk mUea• 
sesenin kendinden beklenen gayeleri 
temin edebilmesi, zamana intibak et• 
mesi geçirilen tecrübelerden 19.ınıı 

gelen pratik netioeleri çıkarmasiylı 
rrıUmkiln olabilir. Hükümetimiz bı.ı 
yolda sarfedilecek mesaiyi elinden. 
geldiği kadar teshil etmeğe çalıp.cak• 
tır. 

Arkadaşlar, 

İleri idare tekniği, salahiyet ve nw 
suliyeti elele vermektir. İfleri kıı• 
l.ıir zamanda kati bir neticeye bağla
maktır. Kırtasiyecilik asla esas ve ga• 
ye değildir. (Bravo sesleri) Kırtasi• 
yeciliğin manası tek tatbik gekli &Üt" 

atle ve fakat isabetle verilmiş karat'" 
larm ve işlerden alınan maddi verimli 
neticeleri tevsiktir. 

Türkiye cumhuriyeti memurlarının 
istisnasız, hepsinin bu vasıflarla ve bıl 
ıihniyctle vazifelerine sarılmalarını 
istiyeceğiz. 

Onların da bizden tabii hak olarak 
istiyebilecekleri emin geçim, emin is· 
tikbaldir. 

Bu da ihmal edilmiyecektir. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, 

Sözlerimin nihayete ermek üzere ol" 
duğu şu dakikada derin duygu içinde 
huzurunuzda bulunurken inkılibın bi• 
C:ayetinden beri zaman zaman refaka• 
tinde çalışmak ve fakat aaıl maktat i
çin fasılasız arkadaşlık etmek s.erefinl 
taşıdığım selefim Malatya mebusu tr 
met İnönünü hürmet ve muhabetble 
anmayı zevkli bir vazife telikki et• 
mekteyim. (Bravo sesleri, sürekli al .. 
kıılar). 

(Sonu 9 uncu sayfada). 
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Dü.nkü Kamutay toplantısında 

B. Celôl Bayardan sonra söz 
alan mebusların beyanatları 

l)" 
lrar~~· Kanıutayda, Celal Bayar'ın 
lnd 1 alkışlar arasında biten nut
ernı~n son~a, Reis mebuslara sö:t 
llğı:ta;e Söz alan dört millet vekili 

ll•ı ~Yanatta bulunmuşlardır: 
alıl Mente§'in sözleri 

-Mh ın 
1 

u terem arkadaşlar; kuman-
o arak · " lpıcı d ' sıyası olarak kurucu ve 

lyet} evlet ~damı olarak muvaffa
tne el ~olu bır tarihin sahibi olan 
lkilra snıet İnönünden sonra Baş
.Yiik ol:ak, olan zat için bir yönden 
~nd ır eseri talidir, fakat diğer 

E en .de tehlikeli bir iştir. 
~~t1 t~lidir diyrum, çünkü bütün 
, _ ~erı bertaraf edilmiş, sükun 

~ .... nıyet · · •it b' ıçınde terakki yoluna gir-
lrıi ır nıenıleketin işinin başına ge
ir Yor ?emektir. Elbette bu, büyük 

eserı talidir 
l'ehlik rd· . . . .. .. . 

lt 1 e ı ır dıyorum, çunku, mıl-
~ktlsrnet İnönünün 12 senelik Baş
liıb b~t ~.arihinde yekdiğerini mütea
tlarla Y~~ muvaffakıyetler ve başa
hıy rnubeşşer olmağa alışmış bulu-

~
· n °~: Yeni Başvekil milleti tatmin 

d ıç olnıazsa icraatında aynı hiza
lc' e'lranı edecek başarılar ve muvaf-

1YCtler .. . . 
di ~ostermek mecburıyetın-

kıl\ Aks_ı hal, güzel talii, makCise 
C a ettırebilir. 

a...., elal Bayar muvaffak olabilecek 1111. 

ka1tAli Rılrç (Gaziantep) - Muhak-... 
lian M tet .~ enteş devamla - Bence e-ba ç~nkü onun şahsiyeti şimdiye 

Ja1t·ar ıktidar mevkilerinin ve muvaf
tlış~Yetlerin gururu içinde boğulma
tif ır. Evelce bir vesile ile de arzet
~I ırn gibi o iş başında rnüsmir neti
ta.f er alan bir arkadaştır. O derhal et-

ına b' .h 
ltıe . ır ı tısas şebekesi kurar ve 
•narı~~ ihtisas süzgecinden geçirir, 
bir g~re yapar. Uzun zaman büyük 
hı~ües~esei maliyenin batında bu
llıcad 11 tle iş alemi ile yakından a
llbiit ar olduğu için tetkiklerini ve 
~it ~ha~ııslardan aldıklarmı işin re
~: ~r~ne tatbik eder. Yani adrm at
tlttıt·~çın düşünür, muhakeme eder, 
Jıın 1 

eder, ettirir ve ondan sonra a
lhy~~ı a.iar. Ondan dolayıdır ki Celal 
lbcnıı Ş Bankasından ayrılırken 
~\iy"~ke~c teknik ve modern İJ gören 
itııı~ . bır kredi müessesesi hediye 
len ı'tır. İktısad Vekaletine ge~tik
Ja1c·bsonra hayatını yakından hepimiz 

1 ettik. 

Teknik ve metodik i~leyen b• ~ 

0ır devlet ikıısad teşkilatı 
lr tada tnetodik ve teknik işliyen 
Yrıı evlet İktıaad teşkilAtı bırakıp 
lha Dııttrr. Onun yanında feyyaz bir 
Cf'~ kaynağı vardır. O da Büyük 
ec 

1.~· Atatürk'ün muhabbet ve te
erıCUhUdür. Atatürk müşkülleri ye
c f ıneçhulleri aydınlatan müstesna 

için '>'Ya~ bir ışık ve kudrettir. Onun 
l!ay enı~ıyetle söyliyebilirim ki Ceıal 
~ gün Başvekı\letten ayrılır-

8tlbakan dün programmı 
bildirdi 

~U .. (B~§ı B inci ssyfad~) . 
\' Yuk rnılletin aayın vekıllerı. 

"1tz apınaıc istediklerimizi ve çalıfma· liln: ~ereceğimiz veçheyi lüzumlu 
lunu ıgını bazı tafsilatile arzetmiş bu· 
~ Yoruın. 

~rt~nlar nıali imkanlarımızın, teknik 
bir arırnızın müsadeleri nisbetinde ve 
direPkl~n dahilinde başarılması Şefin 

tıf' . . d tdil . 1 ıle parti programnda ıfa e 

ken büyük başarılarla ve muvaffakı
yetlerle tarihini zenginleştirmiş bir 
başvekil olarak ayrılacaktır. 

Ben, bir vatandaş olarak, bir me
bus olarak, Celal Bayardan ne bekli
yorum ... 

Arkadaşlar, şunu bekliyorum: 5-6 
sene zarfında memleketin büyük ana 
yolarım, ana şimendif erlerini ikmal 
etmesini, büyük limanları kurmasını, 
büyük suları tanzim edip etrafa ni
met yayan ve refah vasıtası haline 
getirmesini. Yani iska ve kanalizas
yon vasıtası olarak yapılması .. Çeşit· 
li ve zengin olan maden servelerimi
zin azami surette randıman verebil
mesi için bunların cihazlandırılması
nı bekliyorum. Bunlar S - 6 sene zar
fında olur mu? Bu, belki 300 mil
yon, belki 400 milyon ve hatta belki 
500 milyonluk bir iştir. Bizim bunu 
başarmağa kudretimiz var mı? .. Arka
daşlar, ben öyle görüyorum ki türk 
hükümeti için bu iş o kadar müşkül 
bir iş değildir. Çiinkü bunun ıçın, 
evelce bir vesile ile buna yakın bazı 
şeyler söylemiştim. Gazeteler Jayıki
le kavrxyamadılar. Giiya ben devlete 
300 - 400 milyon liralık bir para is
tikraz yapması teklifinde bulunmu
şum .. Bunları o zaman söylerken de 
böyle bir teklif yapmam demiştim. 
O halde bunu nasıl yapalım ... 

Bence devlet birkaç senedenberi 
bir sistem takib etmektedir. Hazine
nin beynelmilel sahada, maha.111 saha
da itibarını kullanmak üzere bir sis-
tem takib etmektedir. Mesela Kara
bük fabrikaları iki senede ikmal e
dilmek ve beş senede tediye edilmek 
üzere bir mukaveleye raptedilmiştir. 
Vapur inşası için on senede sarfedil
mek üzere on milyon tahsisat vermiş
tik. Bir buçuk senelik mukavelelere 
bağlanmış bulunuyor. Yani bir buçuk 
senede vapurlar yapılacak, 10 senede 
tesviye edilmek üzere ... 

Milli müdafaaya ve diğer vekalet
lere verdiğimiz tahsisat yedi, sekiz 
senelik mukavelelere bağlanmakta
dır. Ben zannediyorum ki bu 300 mil
yonluk ve hatta 500 milyonluk i§i ay
nı sistemle mikdar v müdd t itiba
riyle biraz genişletmek suretiyle beş, 
altı senede tahakkuk ettirebiliriz. 
Devletin itibarı, beynelmilel itibarı 
buna müsaittir, devletin mali kudre
ti buna mlisaiddir. Çünkü geçen sene 
büdce muhammen varidattan 20 mil
yon küsur fazla vermiJtir. Bu ıene 
iıe 250 milyon vereceği mü,ahede e· 
diliyor. Böyle meselelerde on beı &e· 
nede itfa edilmek fakat beı, altı sene
de bitirilmek üzere bu işler mukave .. 
lelere raptedilerek zannediyorum ki 
tahakkuk ettirilebilir. Bunlar filiğ 
olarak memlekete ne temin edecek
tir? Ana-yollar, şimendiferler bitin
ce arkadaşlar devletin bugünkü bey
nelmilel k:1vveti, türk ordusunun 
kuvveti· bir ingUiz telgrafında de
nildiği ~ibi; tehlikeye düşen Egenin 
herhangi bir noktaıında üç dört gUn 
zarfında 250.000 kifi tahşid etmesin
dedir. Bu kuvvet anayollar, ana ti· 
mendiferler beş altı senede ikmal e
dilince bu tahaffild beş yilı bin ola
caktır. 

B. Halil Menteş bundan sonra bU
yUk suların ıılAhında.n, madenlerimiz
den bahsetmit ve sonra deınlftir ki: 

leketin hayatı menafiinden telikki 
ediyorum. 

İcraata taallQk eden kısım üzerin
de sözü uzatıp sizleri fazla yormak 
istemem. Yeni Başvekile büyük mu
vaffakıyetler temenni ederim. 

B. Halil Menteş bundan sonra zi
rai kalkınmadan bahsetmiş ve zirai 
sindikalar kurulması hakkındaki fik
rini anlatmıştır. 

B. Hakkı Kılıçoğlunu.n 
sözleri 

B. Halil Menteşden sonra söz alan 
Muş mebusu B. Hakkı Kıhcoğlu şun
ları söyledi: 

- Arkadaşlar; 

Cumhuriyetin ilanındanberi, idare 
ve icra makanizmanıızda, ilk defa o
larak büyük değiı~klik oluyor. Başve
kil değişmiş bulunuyor. Uzun faaliyet 
yıllarının verdiği yorgunluk yüzün
den dinlenmeği haketmiş olan İsmet 
İnönü yerini kıymetli Celal Bayar'a 
bırakıyor. 

Arkadaşlar; kimin olduğunu hatır
lıyamadığım bir vecize İslam hakkın
da şöyle diyor: Muhammed düşündü, 
Ebubekir söyledi, Ömer yaptı. Fakat 
bizim istiktal ve hürriyetimizi yara
tan, insanlık, bilgi ve medeniyet ale
minde bize yepyeni parlak ufuklar a
çan, bizi bütün dünyaya saygı ile ta
nıtan Ulu Şef Atatürk ise: Dü§ündü, 
söyledi, yaptı ve yaptırdı. 

Seferde ve hazarda ve en büyük in
kılab hamlelerinde İsmet İnönü ünlü 
önderimizin sağ kolu olmuştur. Bu
nun içindir ki o, milletimizin kalbin
de olduğu kadar ,tarihinde de Ulu Şe
fin yanında birinci mevkii alacaktır. 
İsmet İnönü: yüksek zekası, bilgisi 

vazifede çelik durumu, azmi, enerjisi, 
fikri takibi ve bunlara inzimam eden 
diğer mezayası ile milletin muhabbe
ti kadar yüksek heyetinizin de her 
zaman itimClıdmı kazanmıştır. Onun 
yerini bu gün Ceıal Bayar işgal edi
yor. İnsanları yakından tanımak ve 
kıymetlerini tartmak kudretine maz
har bulunan Atatürk İsmet İnönlinün 
yıerin.i dolduracağını bildiği içindir ki 
Celal Bayar'ı bu işe ehil bulmuş ve 
tercih etmitür, Binaenaleyh iç ve dıt 
işlerimizde istikbal için bir kaygımız 
yoktur. Yeni başvekil bütün bu işleri 
aynı enerji ile yürütecektir. Onun 
şahsi meziyetle-ti ve canh programı 

milleti tatmin ve temin etmeğe kifidir 
ve kafildir. Çünkü kendileri laf deği.l, 
fakat iş adamıdırlar, ve bu davayı b~r 
9ok yerlerde ve iflerde filen isbat et· 
mişlerdir. Binaenaleyh onun ıahs' ve 
programı esasen kendisine itimad e
dilmek için en kuvvetli bir sened, blr 
berattır. 

Yeni başvekillınize vazifesinde çan· 
dan muvaffakiyetler dilerken 9u mlif· 
tüler işini dıe halletmelerini rica ede-
rim. 

Berç Türker'in nutku 
- Sayın arkadaşlar, 
Müsaade buyururlarsa, Başbakanlık 

tebeddülü münatebetile bendeniz dcı 
bir iki söz söylemek isterim. Teced
düd, müterakki devletlerin kaidelerin
dendir. Devlet işlerinde, şahıslar bü· 
yük ve mühim vazifeler görmüşler· 
dir, fakat ebedi olamamışlardır, çünkü 
dünya işleri, memleket işleri müte
madi teceddlid ve evoHisiyon kaidele· 
rine bağlıdır. 

En evıel sabık başvekilimizden bah
setmek isterim. 

Arkada9lar, 
Ben uyın İsmet İnönllnü atellde 

ba§vekiller 11ruına koymuyorum. 

Yugoslavya 
Meb'usan meclisinden 

kamulaya selamlar 
Yugoslavya Joralhğı mebusan 

meclisi reisi Stefan Ciric imza· 
sile Büyük Millet Meclisi Reisli· 
ğine gönderilen şu telgraf Bü
yük Millet Meclisinin dünkü 
celsesinde okurunu§ ve çok ha
raretli alkı§1arla karıılanmıt~ 
tır : 

"Yugoslavya Kıratlığı Mebu
san Meclisinin 30 haziran 1937 
tarihli celsesinde atideki kararı 
kabul eylediğini ekselanslarına 
iblağ ile kesbi şerel ederim. 

Yugoslavya Mebuaan Meclisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin samimi dostluk tezahüratın• 
dan aon derecede minnettar, ve 
dost ve müttefik türk milletine 
olduğu kadar onun mümessille· 
rine en hararetli selamlarını 
kemali muhalôsatle gmndere· 
bildiğinden dolayı bahtiyardrr. 

Yugoalavya Mebusan Mecliai, 
bu vesileden bil'iatilade Bal
kanlar ve Balkan milletlerile u
mumi aulhrtn en kavi zamanım 
teıkil eden Balkan paktrna mü.a
tenid bulunan aaraılma.z dost· 
luk ile her iki milletin, gayri ka
bili inhilal bir aurette, yekdiie
rine, bağlı olduiunu kaydeder. 

Y"faaın tiirk milleti ve yaıa
sın onun mümeııailleri. 

Bu münaaebetle en derin hia
siyatı ihtiramkaranemi takdim 
ederim, Bay reia.,, 

' ................................ __ .._ __ ,.. 
Ben kendilerine candan afiyet ve 

saadetler dilerim. 

Arkadaflar, 
Bazı memleketler, vatanına hariku· 

Iade hizmetler ifa etmiş devlet ricali
ne nakdi mükafat veyahud maddi Vl 

manevi menfaatler temin edici rütb< 
verirler. Nasıl ki geçenlerde lngilte· 
rede on sene başvekillik eden Baldvi 
ni, terfii rütbe olarak, Lord ya.ptdar. 

Türkiye cumhuriyıetinde nitan ve 
rütbe usulü ilga edilmiştir, ancak is· 
tisnai ve fevkalade ahvalde nakdi mü
kMat tevcihi için hiç bir mani yoktur 
zannediyorum. 

Binaenaleyh, kalbimde İsmet İn<Snf 
hatırası olarak arzettiğim teklif §Ck
linde bu ..mülahazayı kadirşinas Heye
ti aliyeniz tardafından inoelenmesini 
rica etmeği benim için bir vicdanı va
zife bilirim. 

Arkada9lar, 
Yeni Ba~velcil sayın Celil Bayar, 

gerek Ulu Şefimiz Atatürk'ün ve ge
rek Türk ulusunun itimad ve sempa· 
tisini kazanmış olduğundan dolayı bu 
kUrıUdcn kendilerini tebrik etınek be
nim için bir bahtiyarhkt:ı:r. 
Sayın Celal Bayan it bafında gör

dük, onun ne kadar çalıtkan, ne kad r 
iniıiyativ sahibi ve ne kadar it ya· 
ratıcı bir icra vekili olduğunu gördük 
O, bankacılıkta, iktısadcılıkta, ma
dencilikte, ziraatçilikte, sanayicilikte, 
denizcilikte, tüccarlıkta naııl derin 
ve amell bir vukufa aahib olduğunu 
bize isbat etrnlftir. 

Bugün ı:nemleketimizin müdafaası, 
şanlı ve yenilmeı: türk ordusuna tev
di edilmiştir. Hepimizin göğsü iftihar 
ile kabarır ve hürmetle orduyu aelbı
larız, 

Dıf ıiyaaetimiz, Büyük Şefimizin 
çizdiği ııulh eıaaları üzerinde kurul. 
muf ve dünyanın bütün milktlerile 
doat yaııyoruz. 

Ancak, dahilde, memleketimizin 
kalkınması ve halkımızın refahı için 
yapılacak, ba,arılacak, ikmal edile
cek, karar altına alınacak daha bLrçok 
itler vardır. 

tına. ~ı9 ve hükliınetimize tatbik s~ha
l'ah 0 Ylllak ödevi verilmi§ işlerdır. 

tııi}' akkuk ettirilecek her kısım hr.m 
bet 

1
b.hern teknik im.kanlarımızı müs-
ır · · de b surette artırarak diğerlerınrn 

)'et aş~rtlrnasını temin edecek mahi
tcdır 

-Arkadatlar, bu memleketi taarruz
dan masun bir bale getirmek için a
cele etmek zarureti kar§ı11nda oldu
ğumuz kanaatindeyim. Çtinkü ihti
maller karanlıklarla dolu istikbal en
dişelerle mabınüldür. Avrupada yeni 
başlıyan bir fikir vardır. Avrupa mil
letleri aralarındaki ihtilAfları halle
derken şu fikir üzerinde yürtimekte
dirler: Aramızdaki ihtilUları halle
delim. Çünkü bu ihtilaflar birimizi 
yekdiğerimize boğduracaktır. Biz Af
rika ve Asyaya tahakküm etmek üze
re aramızda birleJelim, diyorlar. Bun
lar vaktiyle müstemlekeleri doğrudan 
doğruya ve kapitülasyonlarla Asya 
ve Afrika milletlerinin müstakil olan
larının bütün enerjilerini bağlayarak 
gıda ve mevad yetiştiren memleket ha
line sokmuşlardı. Şimdi de bu fikri 
başka yolda tecelli ettirmek istiyor· 
tar. 

General İamet İnönü, mllcadelei 
milliyenin ıenbo11erinden birid~r. O, 
şanlı bir askerdir ve İnönü kahrama 
nrdır. O, gerek mücadelei milllye eı
nasında ve gerek başvekilliği .zama. 
nrndıı daima Büyük Şefimiz ve Ulu 
Önderimiz Atatürk'ün direktiflerini 
takib etmif ve bu direktiflerin tatbi
katında büyük bir zeka ve maharet 
göste: ni§tir. Mesel! Lozanda, Lord 
Curzon gibi mahir bir diplomatla mü
cadele etmiş ve bizim lehimize olarak 
davayı kazanmıştır. 

İ§te hep bu işleri bprmak için BU. 
yük Şefimiz Atatürk sayın CelAl Ba· 
yarı başvek!let mevkiine yükseltmi• 
ve bugün ınillet vekilleri de yeni Ba9-
vekile itimadlarıru veriyorlar. 

a2!~n}a~ı tahakkuk ettirmek irade 
)'uyını ve heyecanını ruhumuzda du· 

Oruz 

b .. l<'akat 
0

bı'zı· · · 1 · kA membaı Uyiik .. m ıçın ası ım an . . 
lnıd .t~rk miletinin yüksek uade 
11ıo tetını B'' ··k "'eclj . şerefle temsil eden uyu 
?ııiiz~ıınizin hükümctime göstereceği 
daları)~ret ve yardımdır. (Hayhay sa-

,.. ı, Progr:::ı- b'" .. k ·1 t·ımı·z i· 
:ıın fa ••.uıtmızı uyu mı e 
rıın daYda!ı buluyorsanız arkadaşla-
darını v~.l:i~n de tatbik edebilme~ ikti
nzı e . gorUyorsanız yüksek itımaclı · 

aırgcnıenı . . d 'l . S.i . enızı ı erım. 
zın iti . . . 

\>c b Dladıniz bizim kuvvetıınızın 
a,arırn 'd' (Siirekr ızrn sarsılmaz temelı ır.,, 

1 alkışlar). 

ı,., ~ B. Celal Bayar'm sürekli alkw 
rasınd b" 

l'!l rtıu}ı . a ıten bu nutkundan ıon• 
~rrıu~elıf hatibler söz almrşlar ve 
il. ~ıat tnevcud 364 reyin ittifakile 
lıildirnı. ~aYar hükümetine güvenini 
& ıştır. uati'bl · ·· I · d'ı .. er ı_, il4 rı erın soz erı ve -

1 
at ayrı ıütunlarmuzdadır. ] 

Bunları arzetmekten maksadım, 
bu işi, kendi kanaatımca, mutlaka ba
şarmalıyız. Ve bunu başardığımız 
gün türk ordusunun tahaşşüd kabili
yeti iki misli artacak ve memleket 
gerek denizden gerek havadan ve ge
rekse karadan taarruzdan masun bir 
hale gele.cektir. Onun için bu iş üze
rine yenı Başvekilin bilhassa nazarı 
dikkatini celbetmek isterim. Bilhas
sa Büyük Şefin, memleketin umumi 
kalkınması hakkında büyük bir di
rektif verdiği bir günde bir mebus 
sıfatiyle duyduğumu burada alenen 
söylemekte zevk duyuyorum. Ve bu
nun nazarı dikkate alınmasını mem-

On iki sene geceli gündüzlü çalış· 
mış ve Başvekalet işlerini idare etmiş 
ve birçok işler başarmıştır. 

Bilhassa memleketin demiryollar in· 
§&atına, iktıaadi bi'yük te9ebbUıle1:1e 
kuvvet vermiş, milli paramızın iıtik· 
rarını temin etmi9 velhaaıl birçok ha
rici ve dahili itlerde muvaffakiyetler 
kazanmı9tır. Fakat, ne çan= ki, inıan 
çelikten mamul değildir. Çok ağır ve 
mesuliyetli itler deruhte edenler yo
rulurlar, istirahat etmek ihtiyacını 
hissederler. 

Sayın İsmet İnönü Bafvekillikten 
çekilirken, vatan uğruna parlak ııuret
te vazifesini ifa etmif olduğunu bile
rek vicdani büyük bir sevinç duymuş· 
!ardır. 

'Geçen gün, Ulu Şefimiz Atatürk'ün 
bu kürsüde irad buyurdukları tarihi 
n~tukl.arile verdikleri çok kıymetli 
dırektıflerinin ve bugün okunan mü
hirn progranuo serian tabikatma baş
lanmaaı için ıaym Celal Bayar gibı 

tecı:u~e~i, bilgili ve dirayetli yeni Baş
vekılımıze muvaffakiyetler dileriz, ve 
onun her işte muvaffak olması için 
Millet V-ekillerinin kendilerine daima 
yardım edecekleri bedihidir. İsmet 1-
nönil kabinesinde bir çok ııeneler di· 
rayetle çahşan muhterem bakanlarla 
tefriki mesai etmeıi yeni Bqvekili· 
miz için bir bahtiyarlıktır. -

TUrk vahdeti, türk kuvvet ve kabi· 
liyeti ve tUrk vatanperverliği aayeein-

dedir ki, bu nurlu, neeib ve kahraman 
millet daima ilerliyecektir. Ne mutlu 
bize ki türküz, ne mutlu bize ki Ata
türk gibi ulu bir önderimiz vardır. 

Fazıl Ahmed A.ykaç'ın !Özleri 

- Arkadaşlar; muhterem baJvckil 
nutkunu ve bu nutuk münaseb.,tile bi· 

ze değerli mülahazalarını sunmuş olan 
aırkadaşlarmuzı hürmetle dinledik. 
Bilirsiniz ki, azçok düstur mahiyeti
ni iktisap etmiş olan bir siyasi hikmet 
vardı: Derler ki, bir hükümetin kud
retini, kıymetini, değerini ölçebilecek 
en büyük rniyar, o hükümetin beya
natı ve programından ziyade kendisi
nin icraatıdır. Hakikaten bu bir düa· 
turdur. Ve pek şayanı dikkattir, lakin 
acaba demindenberi samimiyetle ve 
çok hürmetle takdir ettiğimiz ve bir· 
çok noktalarını sevinçle alkışladığı
mız nutuk için küçücük bir mütalea 
serdetmek doğru olacak mı? Ben ha
yır diyorum. Bilhassa bizim gibi fev. 
kalMe bir inkılab rejimi yaşayan in· 
sanlar için ... Hiç ~üphe yok ki Celal 
Bayar İsmet İnönü gibi, Büyük Şefir. 
daima ışığıyle aydınlanan ve bu mem· 
lışa çalışa uğraşa uğraşa saçlarım şe

r efle ağırtmıf bir Başvekilin yalnız ha 
lefi değil, çok zaman faaliyet arkadaşı, 
ve bugUn de ideal karde§i oldu. Nutuk 
larının hemen her cümlesinde yüklen
miş olduğu vazifenin fevkalade derin, 
fevkalade itinalı bir şuuru mevcud 
olduğunu bize isbat etmiştir. Bundan 
dolayı kendisine, yalnız kendiıine 
değil, aynı zamanda kendimize tebrik
lerimi sunmak için müsaadenizi rica 
ederim. 

Biliyorsunuz ki, Atatürk birkaç giln 
evel bize, nasıl arzedeyim, Toroıı ıil
aileleri gibi yalçın ifade ve geniJ be
lagat üzerinde kurulu bolklar göster· 
diler. Ve bir hakikati iabat ettiler kimo 
dern inkılabçı denilen adam önüne heı 
geleni yıkan, deviren bir yıkıcı değil 
dir. Bilakis yüksek, ıerefli, ışıklı biı 
geleceği korumak vazifesini deruhte 
etmiş bulunan siyaat bir mimardır. Ve 
bir içtimai mühendistir. 

Celal Bayarın nutkunu dinlerken bu 
mefhumu fevkalade ehemiyetle kav
ramış bir arkadaşın çok dirayetli, çok 
kıymetli sözlerini duymakla bahtiyar 
oldum. ÇUnkU, AtatUr·kiln o bildiji· 
miz yalçın beyanatı içinde memleketi
mizin bu gününe, yarınına aid her da
valarını kucakhyan mülahazalar ıer
detti. 

Görüyoruz ki Ba§vegil de netice
ye kadar hiç bir ııaniye o izden ayrıl
nuyarak Fırkamızın nizamnameıinde 
mevcud prenıibleri hiç bir saniye u • 

nutmıyarak kurulacak olan eseri mi
marinin, görillecek olan büyük dava
nın bütün teferrüatı için lazım geeln 
malzemeyi şimdiden ne kadar birik -
tirmek ve ne kadar düşünmek müm -
kilnae hepsini huıurunuza getirmek 
ve bunlan ıöylemek vazifesini duy -
mu§tu. Binaenaleyh kendilerini tek
rar tebrik ederim . 

Cem Bayar iki mühim ve büyük 
söz aöyleınişlerdir ki, birincili his, 
emniyet ve killtUr diye bir dilıtura i· 
ınamm raptetıni§ bir heyetiz ıö.ıüdUr. 
Bunun kadar mühim bir hakiaktı da· 

ha işittik, bizim iç siyasi davinuı 
yoktur dediler. Tam tamına hakikatı 
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HALKEVLER1-DERG1St 
Aylık kültür mecmuuı 

ikincite§l'İn aayıaı 

Atatürk'ün B. M. Meclisindeki nu
tukları, Türk inkılabı: Şükrü Kaya. 
14 üncü yıl : F. R. Atay, Bir cumlıu· 
riyet yılı: Kemal Ünal, Cumhuriyet 
çocukları: Şakansu, Orta zaman tlirk 
ve islam dünyası: Prof. A. Nez, İyi 
adamın ruhiyatı: F. Rauh, Böceğim.
Kaos (Şiir): Cofkun Ertepınar, Hi· 
kaye: Nahid Sırrı, Eski rus tarihle· 
rinde kara kalpakların rolü: Dr. Ra· 
vski, Yaşamak (Şiir): B. Kemal Çat• 
lar, Aya§ ve aya~lı pirler: H. T. 
Dağlıoğlu, Zirai hapishaneler: H. 
Aydıner, Köroğlu hakkında notları 

S. Murad Elçin, Halkevleri haberle· 
ri: B. K. Çağlar, Fikir hayatı: Nahid 
Sırrı, bu sayıda Atatürk'ün kufC kt• 
ğıdı üzerine basılmış bir resmi var
dır. 

İstanbul yolcu salonunun 
ihalesi tasdik olunda 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Yeni 
yolcu salonunun inşaatının ihaleıi E
konomi Bakanlığınca tasdik edilmit 
ve bugün liman idaresine bildirilmit
tir. Müteahhid ile yapılan mukavele 
projesi hazırlanmıştır. Yeni ıalonuıı 
uzunluğu 45, genişliği 38, ııokak cep
hesi 17 metre yüksekliğindedir. Yol• 
cular nhtıma yanaşacak vapurların 

güvertelerinden binanın taraçuına 
düz ayak ve müteharrik bir iııkele il• 
geçecekler, diğer bir merdivenden N• 

lona ineceklerdir. Bu merdivenden 
inerken eşyalarına mahsus mütebar• 
rik kemerler üzerinde, ıandıkluı v .. 
purlardan gümrük masalarına indiri· 
lecek ve burada tatbik olunan gayet 
sade bir numara siıtemi ıayeainde 
kolaylıkla sahiblerine teslim edile
cektir. Binanın üzerinde 34 metre 
yüksekliğinde limana bakim ıııklı 
büyük bir saat kulesi yapılacaktır. -

lstanbul Belediyesi 
. 

suyu parasız vermıyor 
lıtanbul, 8 (Telefonla) - Kırkçe,. 

me ıularının tamamiyle keailme.i ka• 
ran ha.kkında salahiyetli belediye er• 
kinından biri 'unları IÖylcmiftJr: 
"- Kararımız katidir. Suların ke

eilmeıl zarureti vardır. Bu •ulardan 

parauz istifade eden yerlere bedava 

terkos da verıemeyiı. Sular idareei P" 
lirini fehrin ıu ihtiyacı için ıuzumlu 
olan t«itata harcamı,tır.,, 

ifade eden bu cümleler bizim gibi bU- ,, ______________ ) 

yük inkıllb davbı ve hayatı geçir - ( 1 S T E 
mekte olan bir millet için sevinilecek PO L 
ve bUıbUtün bahtiyar olunacak bep· ""------------
retlerden biriıidir. İç vasiyetimi• tam Sandalya ile adam 
tamına budur. Dıt vuiyetimiz lıe; Bü 
yük Şefimiı vaktiyle bunu iki kelime· 
de teksif etmitti· Yurdda ıulh, cihan· 
da ıulh. Bizim bütün nuarlaruıuı 

hududlaruruıla sırurlanmı§ olan ve 
hfç bir ıuretle açdmaaına imkin ol -
mıyan bu vatan toprağı Uzerlnde bi • 
rikmi§tlr. Sevgimiz onun üzerinde ya
şar, kalbimlı onun Uzerine çarpar. 

Binaenaleyh dileğimiz iki kelime ile 
hulasa olunabJir. Sulh, insanlık ve 

medeniyettir 1 Bu vuiyet 9imdiye ka· 
dar böyle idi. Hükümctin yeni bcya· 
natından anlıyoruz ki timdiden son· 
ra da böyle olacaktır. Binaenaleyh 
kendilerini tebrik etmekliğime ve ha· 
nlar temenni ctmeklitime müsaade 
buyurmanızı rica ederim. 

lıimad reyi 

yarolıyanlor 
Bend deresinde oturan Halil otlu 

Dur•un, Cavid, Hüseyin oilu Şükrii 
bir alacak meselesinden kavga etınit
lerdir. Dursun ile Cavid birletmitler 
vıe §Ukrüyü aandalya ile ba~ından ya .. 
ralamışlardır. Yaralının tedavisi ya• 
pılmıı ve guçlular yakalanarak mUd· 
dei umumiliğe verilmişlerdir. 

Kansını dövmüş l 
MUdafaai hukuk caddesinde oturaı 

Mehmed oğlu Mehmed Ali karısı Po
rihanla geçinememektedir. DUn gen4 
bu sebebden aralarında kavga çdmu4 
ve Mehmed Ali karısı Periham döv· 
müştür. Mehmed Ali yakalanmıf vt 
müddei umumiliğc verilmiştir. 

Kireçle yaralananlar 
Bqkan bqka söz iıtiyen olmadı· Karaoğlanda Bursa pazarının ardl· 

gıw nı aöylem1·9, Yuauf Ba9kaya (De· M 
yeııinde badana yapmakta olan uıta-

nizli) Sayın Ba9vekilimiz Celll Baya- fa oğlu Hüseyin ve arkadaşı Veysel, 
nn Mecliı h~zurunda söyledikleri varil içinde kireç kaynatmak istemit
n~tku~ tabiyle bütün saylavlara tev· lerdir. Yerin dar olmaaı yüzünden 
zuni nca etmiftir. ' kaynayan kireç Hilıeyinin yU• ve f6%-

. Bqkan, hilk"ümetin itimad talebi- Jerine Veyaelin de ellerine ııçr&mıt
nı reye koyrnuı ve reylerin taanifi ne· tır. 
ticeıinde mevcudun ittifakiyle ve 364 HUaeyin hutaneye yatırılmıt Vey· 
rey ile Celil Bayar hükUmetine iti - ıel de ayakta tedavi edilrnittir. Tah
mad edildiği Mecliıe bildirilmiı ve iti· kikata devam olunmaktadır. 
mad tebliği hararetli allaılarla karJl -
lanmııtır. Bu eınada İnönü Celil Ba-

Y~ı:1 ~~brk ediyor ve ilci eski arkadaı 
bırıbırıyle öpU1Uyorlardı. 

Reylerin neticeıinin tebliğinden 
sonra Bqbakan ~rıilye gelerek de
mittir ki: 

BQfbakanımı:nn teıekkürleri 
- Arlıacl'lflar; euuelô proramım 

hakkında lütüllıar aöaler aöyli;ycn 
hatib arlıad"flarıma te,.ltlıür et:I•· 
rim. Büyült milletimiain aayın uelıil· 
lerinin itimadına geline:•; buna kar-

i' ıükranımı anc:aJı minnet INlim•
aile ifade edebilirim. Bu minnet bor
cumuzu ödemek için taaav11ur 1•ttiği
miz tek çare, tek yol uardır; o 4.ı, 
milletimiz ue memlelıetimd için fG• 

Mes'ut bir evlenme 
Emekli öğretmen B. RUttU Sevinç. 

in kıu Bn. Nuarat Sevinç ile Finan• 
Bakanlığı nakid it1eri müdUrlUğü 
memurlarından B. Taki Aran'ın dii
gUnleri dün gece Halkevinde yapıl· 
mıttır. 

Yeni evlilere saadetler dilerb:. 

lif'"• I• bu çallfntacla •İaİn it:l•alini
ai t•mail e~mektir. Buna .öa v•rİ)'O
rum. Bütüin VÜ•atimizle çalıfOC ... Z. 

(Allah mu11allakiyet v•rıin •••leri, 
alkışlar). 

Bundan sonra ruznameye geçilmiı 
ve çatşamba günü 15 de toplanmak 
üzere celseye nihayet verilmiıtlll. 



- uı:us 

ASKERLiK BAHiSLERi 
ordularına para yardmımda buluna
rk kendisiyle mücadeleye giriflllİş ol
duğu Bonapart devri misal olarak gös
terilmektedir. 

Kıt,a/,arın aevk ve Ulareai 

• 
lngiliz ordusunun 

Yukarıda sözü geçen eefer talimat
namesinin ikinai kısmmda krtaların 
sevk ve idaresine dair kaideler var
dır. Bir ingiliz askeri mecmuasında 
neşredilen yazılara göre, talimatna
menin bu kısmında birinci fasıl, sava
şan kıtalra, bu kıtaların vasıflariyle 
silahlarına tahsis edıilmiştir. 

bugünkü vaziyeti 
Bu fasılda, taktik noktalan ele ge

çirmek maksadiyle doğrudan doğru
ya düşmanla çarpışan kıtalarla, asıl 

vazifeleri bu çarpışan kıtaları takvi
yeden ibaret olan askerler tamamiyle 
ayrılmaktadır. 

İngiliz ordusu, Boer harbına kadar 
Avrupadaki diğer ordularla boy ölçü
şebilecek mevkide değildi. Epey uzun 
süren ve bir çok cana mal olan bu 
kanli harbten sonra, modern bir ordu 
tqkili yoluna girildi. 1905 den 1912 
ye kadar harb bakanlığı eden Lord 
Haldane 1914 de ortaya çıkan orduyu 
kurdu. 

Dünya harbı İngilterenin askerlik 
tarihindeki ananesini baştan aşağı de
ğiştirdi. Bu harbten önceki harblerde 
olduğu gibi, kara ordusu, donanmadan 
sonra gelen bir unsur değil, harbın 
esas yükünü üzerine alan bir varlık 
oldu. Dünya harbının başlanusiyle 

birlikte harb bakanlığına tayin edilen 
Lord Kiçner, muarızlarının şiddetli 
hücumlarına rağmen, ingiliz' ordusu
nu muazzam bir ölçüde genişletti. Or
du teşkiltaını genitletmekle de kal
mıyordu, 1916 da mecburi askerlik 
hizmetini kabul ettirdi ki, bu hareket, 
ingiliz milleti gibi ananelerine sım sı
kı sarılmış olan bir millet için aklın, 
havsalanın alamıyacağı bir yenilik ifa
de ediyordu. 

Dünya harbı bittiğ. gün, 1914 ba~ 
langıcında 3 kolordu ve 1 suvari tü
meniniden mürekkeb sefer heyeti, tak
riben 100 piyade ve 8 suvari tümenin
den mürekkeb muazzam bir ordu ha
lini almıştı. Dünya harbında hemen 
hemen 1 milyon britanya askeri telef 
olmuştu. 

1918 de 
Ordu terhis edilirken, mecburi as

kerlik lağvedildi. Büyük Britanya, 
kendi vaziyetine elverişli gelen dün
ya harbından evelki ordu politikasını 
tatbik etmeğe bafladı. Ana vatandaki 
nizami orduda tekrar 1914 deki şek

line iade edildi. Kıtalar, her şeyden 
evel sömürge harbına elverecek tarz
da yeti,tirilmeğe ba,ladı. Taaanuf 
kayıgısiyle, silahlanma ve cihazlan
ma, durmadan ilerleyen teknik inki
taf ı takib etmiyordu. Ancak, 1934 de, 
ordu itlerinde çok bariz hamleler ya
pıldığı seziliyordu. Modern bir düt
mana karşı harbın güdülmesi göz ö
nünde tutularak, tatılacak derecede 
süratle tedbirler alındı. Nitekim, 1935 
de cenubi 1ngilterede yapılan kolor
du manevralarında (2 takviye edil
miı fırka), nizami ve sömürgeler or
dusuna mensub 60.000 kişi ve bir sü
rü tayyare filosu da katılarak İngilte
re için fevkalade bir hadise olan ordu 
manevraları yapıldı. 

İngilizlerin bir kısmı bu manevra
ları şiddetle tenkid etti. Bunlar ara· 
sında general Fuller, yüzbaşı Liddell 
Hort gibi tanınmış münakkidler de 
vardı. Bunlar, avazları çıktığı kadar, 
eski ordu sistemini kaldırınız 1 diye 
bağırıyorlar ve küçük bile olsa, her 
hususta daha ziyade tesirli olacak olan 
zırhlaştırılmış, motör ve makineletti
rilmiş bir ordunun kurulmasını isti
yorlardı. Onlar, sırf piyade ve süvari 
tümenlerinden mürekkeb eski sistem 
bir ordunun, muhtemel bir müttefika 
faydalaı olamıyacağı kanaatini ileri 
sürüyorlardı. 

Britanya harb bakanlığı, ordunun 
yeniden terkibinde, gelecek yıllarda 
esas olarak göz önünde tutulacak o
lan projeyi geçenlerde ilan etti. Bu 

• proje, general Fuller ve arkadaşları
nın isteklerini genit ölçüde tatmin et
mektedir: İngiliz ordusu alabildiğine 
baştan aşağı motörleştirilmektedir. 

Büyük Britanya ordusunda 
motörlü kuvvetlerin rolü 

lngiliz filosundan bir görünüş ve ingiliz havacıları çalışırlarken 

İngilterenin vermiş olduğu karar
larda en ehemiyetli rolü insan ihtiya· 
tınnı temin edilmesi keyfiyeti oyna
mııtır. Bundan dolayıdır ki, İn&iltere 
gibi insanın çok büyük değeri olan bir 
memlekette, muharibin yerine müm
kün olduğu kadar makine ve motörün 
geçirilmesi ve bu suretle kudretinin 
kat kat yükseltilmesi yolu tutulmut
tur. 

Ordunun terkibi 

tamamlanınca. süratli tümen, hususi 
silahlardan başka, 2 süratli liva, 1 
zırhlı liva ve 1 ili 2 motörleştirilmiı 
topçu kolundan mürekkeb olacaktır. 

Bir süvari livası değiştirilmelC sure
tiyle birincisi bu yıl tefkil edilıen sü
ratli liva, 2 hafif zırhlı loolundan ve 
bir motörlettirilmit hücum taburun
dan ibarettir. Süratli tümenin siklet 
merkezini zırhlı liva tetkil ediyor. Bu 
livanın hafif ve ağır 200 tankı vardır. 

H k A b' l·~· ·· d' Mu''tead- Sıraıeı"ı'nedir.' are at ır ıgı tumen ır. 

did tümenler bir kolorduda terkib e
dilebilirler. Bir harb halinde ingiliz 
sulh ordusu derhal 2 ilA 3 kolordudan 
mürekkeb bir kuvvet çıkarabilir. Ay
rıca bu kuvvete, timdi tefkiline çah
tılan "Stüratil tümen,, de katılmıı o
lur. Bir İngiliz tümeni, her biri 3 hü
cum taburundan, doğrudan doğruya 
tümen kumandasına bağlı motörletti· 
rilmiş ve tedafüi mahiyette zırhlattı
nlmış 2 makineli tüfek taburundan ve 
çoğu hafif sahra havanı olan ceman 
75 toplu 3 topçu kolundan, bir zırh
lı taburu ve motör ve makinelettiril· 
miş keşif kıtaaından ibaret 3 livadan 
müre kkebtir. 

Hücum taburlarının tank ve motör
leri vardır; makineli tüfek taburları 
battan aşağı motörleştirilmiş, piyade 
krtalarından beygir kaldmlmıttır. 
Hücum kıtalarının bir kısmını tafı
mak için daha sulhta, kıtaları naklet
meğe mahsus bölükler tertib edilmit
tir. İngilterede mevcud kamyon ve o
tobüslerin yüksek sayısı göz önünde 
tutulacak olursa, harb halinde hiç 
güçlük çekilmeden, bütün piyadenin 
otobüs ve kamyonlarla nakledilebile
ceğini kabul etmek lazımdır. 

Organizasyonunun değiştirilmesi 

İngiliz sefer talimatnamesinin (935 
yılı sonunda neıred.ilmittir) üçüncü 
kısmında denir ki: 

"Strateji, milli gayelere varmak 
makaadiyle milletin tekmil kuvvetleri
ni en teairli bir tarzda kullanmak sa
natıdır. Buna, diplomasiden istifade 
etmek, ekonomik tazyik yapmak, müt
tefiklerle elvıerişli anlaşmalar temin 
ve milli endüstriyi seferber etmek. is
tifade edilebilecek insanları tevzi ve 
müdafaa kuvvetinin üç tubesini de bi
ribirleriyle bağlı bir şekilde kullan
mak dahildir.'' 

İngiliz harb güdümünün eua kai· 
desini iıte bu direktif tetkil eder. Bu 
kaide ile alikalı olmak üzere, aon yıl
larda ge~k gündelik gazetelerde ge
rekse meslek mecmualarında bir çok 
münakaşa yapılmı9 ve kara ordusunun 
teşkilinde, 'mahdud mükelefiyet" (li
mited liabibtiy) dütüncesi yer tutmuş
tur. Yani, bu dütünceye göre, Avru· 
pa kıtaaında cereyan edecek olan biı 
harbte, i.ngilizlerin mütterek faaliyet
leri, mevcud küçük kara ordusuna in
hisar etmelidir. Bu fikrin takviyesi i
çin, İngiltıerenin Napoleona kartı 
mahdud mikdarda aaker çıkarmıt fa
kat buna mukabil, batka milletlerin 

"Hücum kıtaları''nı piyadeler, zırh
lı kıtalar ve süvariler teşkil etmekte
dir. ••Takviye kıtaları", topçu, istih
kam ve haberalma birliklerinden ~ba
rettir. 

Bilhassa hava silahına kara harbm
da büyük bir ehemiyet verilmektedir. 
Nitekim talimatnamede deniyor ki 

"Bir ordu, her hal ve karda hava si
lahının faaliyete geçebileceği hareket 
üslel'ini emniyet altına almak mecbu
riyetindedir; yahud, bu silah, düşman 
hava silahının faaliyete geçtiği hare
ket üslerine hücum etmelidir.'' Bu i
fade de Fuller ile Liddell Hort'un fi
kirleri seziliyor. 

Fakat bu mülahazalara rağmen, pi
yade bundan böyle de ordunun ana 
kuvvetini teşkil ediyor: "Piyade, hü
cumu neticesinde elde edilen hedefi 
muhafaza suretiyle, muvaffakiyeti de 
teyid etmektedir." diyn talimatname, 
"Piyade, iki kısma ayrılır: Biri hafif 
makineli tüfek, tüfek, el ve sis bomba
ları, hafiif mayn iletleriyle cihazlan
mış olan kol, diğeri de ağır makineli 
tüfek ve tank def topiyle cihazlan
mış olan koldur ki, her ikisi de maki
neli tüfek taburu olarak terkib edi
lir." diye ilave etmektedir. 

Ancak, bu modern silahlanmaya 
rağmen, talimatname, asri bir şekilde 
silahlanıp cihazlanmıt bir düşmanın 
karıısındaki piyadenin sınıfını da a
çıktan açığa tesbit ediyor. Bu itibar
la, bazı hallerde piyadenin muharebe 
faaliyetini, diğer silfilılann her türlü 
mukavemeti kırmış oldukları yerleri 
işgal etmeğe hasrediyor. Bu meyanda, 
hava silahiyle zırhlı kıtaların az çok 
müstakil olan faaliyeti de ea.aa itiba· 
riyle göz önünde tutuluyor. 

Zırhlı kıtalar, biri "süratli tümen" 
diğeri 0 ordu'' yahud 0 piyade - tank 
taburları" adı 'Y'Crilen normal tümen 
çerçevesi içinde terkib edilmiştir. Sü-

tttmencıettı zırhtı krtalar, mft!ta
kilen faaliyete geçilerek kati netice
lerin alındığı yerlerde ve hususiyle 
düşmanın yan ve arkasındaki hareket
lere tahsis edilmitlerdir. Diğer zırhlı 
kıtalar doğrudan doğn.ıya piyadenin 
takviyesine hizmet ederler. 

Bu vaziyete göre, tıanlı:lar türlü 
zırhla cihazlanmaktadır. Süratli tü
menin birliklerine, fevkalade hızlı gi
den hafif tanklar verilmektedir; pi
yade tank taburları ise, ağır bir zırh 
tatıyan ve dolayıaiyle yavaş, hareket 
eden tanklarla cihazlanıyor. 

İleri hareket eanasmda topçu, ileri 
ile irtibatını muhafaza ederek deği
şen vaziyetlere derhal intibak edecek
tir. Bu intibak kabiliyeti, İngiliz or
dusunda bilhassa büyük bir kıymet 
vel'ilen baskın için bir vasıta olarak 
telikki ediliyor. İngilizlerin nazarın· 
da, atet silindiri kullanmak, hücumı 
için en sade bir tarzdır. 

Taktik 
Hareket harbı "normal" telakki edi

liyor. Her ne suretle olursa olsun bı 
gayeye erişmek zırhli kıtaların en e
sah vazifesidir. Bu siWı hücumda 
müştereken hareket edince, diğer bü
tün silahlar faaliyetlerini hücuma ge. 
çen tankların takviyesinde teksif eder
ler. Hücum hedefleri çok dar bir çer
çeve içine alınacak, sık sık durulacak, 
birlikler yeniden tanzim yahud yerlıe
rine taze kıtalar sevkedilecektir. 

Hareket harbındaki müdafaa, sila
hın daha doğn.ısu makineli tüfeğin 
kabili~tine dayanacaktır. Tanklara 
karşı emniyetli yerlerin hazırlanması 
da esastır. 

Svenska Entreprenadaktiebolaset 

"SENTAB il 
Stockholm, Svede. (İsveç) 

lranJa Ahvaz köprüm 

lngilizlerin son sistem bombardıman tayyare/erinden biri 

laveç ihracat endüatriaiyle it birliği yaparak, idro - elektrik 
aantrallan, köprüler, ıoaalar, demiryollan, limanlar, kanallar 
pbi her nevi nafıa itleriyle ujrqmak üzere tefeldml etmiıtir. 

H 1 K A y E 
... 

Hayırh 

On sekiz yaıını bitirmit her genç 
kız gibi, Neclanın da bütün düşünce 
ve ümidleri bir nokta üzerinde top
lanmı9tı: Evlenmek. Bankada yazı 
makinesinin batında itiyle uğratır
ken, kopyalarının fazlaca hatalı çık
masının asıl sebebi de zihninin bu 
hakim düşüncenin tesirinden bir tür
lü kurtarmıya muvaffak olamayışı 
değil miydi ? Geceleri rüyalarına gi
ren hayatının erkeği nasıldı ? Sarı

şın mı, esmer mi ? Boyu uzun mu kı
sa mı ? Mesleğı neydi ı Mühendis 
mi, zabit mi, doktor mu ? 

Çirkin bir kız değildi, hatıl çok a
lımlı olduğunu arkadaıları kendisine 
mütemadiyen tekrarlamıyorlarmıy

dı ? Öyleydi de neden birçok arka
datlarınr ıevindirmit olan kısmet ba
la onun kapısını çalmamıştı ? Kısmet, 
l:>ir genç 'kızofmağı tÇin, bu ne mUd
hif ve mani dolu bir kelimedir. Kıs
met, itte iki yıldır hep onu bekliyor, 
onun bulyniyle avunuyordu. 

Bir gün çalıttığr binadan çıkarak 
evine doğru yürürken mükellef bir 
otomobilin yava1 yavaf petinden ge
lerek onu takib ettiğini fark etti. Ko
yu lacivert renkli, son sistem bir 
spor otomobili olan arabayı gayet tık 
bir genç adam idare ediyordu. Yumu
şak ıapkaaı, kahve rengi eldivenleri, 
elbisesinin kırıtıksız hatları ile çok 
kibar bir hali vardı. Gözleri karşılat
tığı zaman genç kıza nazik bir tebes
süm gönderdi. 

Necla, o günden sonra her akşam 

ayni arabanın kendi yavaf yürüyütü· 

ne uyarak büyük bir sabırla kendisi

ni evine kadar takib ettiğini gördü. 
Önceleri kayıdsızlıkla kartıladığı bu 
hadise yavaş yavaş onu alikalandır
maya başlamıştı. Bu adam kimdi ? 
Neye onu bu kadar ıararla takib edi
yordu ? Maksadı neydi ? Bu merak 
genç kızın kalbine dütmiye görsün 1 

Bir akşam, gene dairesinden çıktı
ğı zaman yağmur çiseliyordu. Islan
mamak için adımlarını sıklaıtırdığı 
zaman spor otomobilin bir kaç adım 
ileride kendisini beklediğini gördü. 
Arabanın yanından geçerken genç a
dam, yere atlıyarak önünde eğildi ve 
"ne olur, dedi, ıslanmamanız için sizi 
evinize kadar götürmeme müsaade et
seniz,, bu sözler o kadar yalvaran bir 
eda ile ve öyle kibarca söylenmifti ki 
Necla gayrı ihtiyari onun yüzüne 
baktı. Ve bu yüzde ciddi ve ağır bat· 
lı bir ifadeden ba9ka bir tey okuya
madı. Evvela durmıyarak yürümek 
istedi, fakat birdenbire içine nasıl 

düştüğüne kendisinin de hayret etti
ği bir kararla daveti kabul ederek o
tomobile atladı. O gün yalnız evine 
kadar devam eden bu otomobil arka
daşlığı birkaç gün sonra, Taksime 
veya Bebeğe kadar kııa tenezzühlere 
çevrildi. Yavaş yavaş genç adama kar
şı, sevgi değil, hatta alaka değil, fa
kat bir alışkanlık hiaaetmiye başla
mıt ve bu alışkanlığın tesiriyle bu lü
ks ve rahat araba içinde yapılan te-

• nezzühlerin günden güne daha uza
masını tabii görmiye batlamıttı. 

Oh, bu otomobil gezintilerinin zev
ki. Birçok defalar taksiye bindiği ol
muştu amma, bir otomobilin insana 
bu kadar rahat ve zevk temin edebile
ceğini hatırından bile geçirmemişti. 
İçlerindeki ibreler mütemadiyen fırıl 
fırıl dönen yan yana sıralı zarif alet
lere bakmakla doyamıyordu. Hele ne
reye sıkıttığına bir türlü akıl erdire
mediği radyonun hafif ve tatlı nağ
melerini dinlerken ıiiratten doğan 

kaza 

hırçın bir rüzgarın saçlarını o 
o zamana kadar tatmadığı 
bir haz kaynağı oluyordu. 

Bir gece, ak§am gezintisi 
dereye kadar uzadı ve genç kd 
dönünce, ailesine ilk yalanını 
mek mecburiyetinde kaldı. 

Necla, kimin nesi olduğutı"!,ıt 
uğraştığını bala pek iyi bilmedJI" 
nç adamın hallerinde §Üphesissi 
cek en küçük bir nokta bul 
Daima ağır ba,lıydı, ve muvaf 
tin sabır ve tahammülde ol 
çok lyi takdir ettiği için hiç , 
miyor, arzularını tedricen 
nı biliyordu. Genç kızı Jror 
ve çekingenliğe sevk edecek t11 
çük bir harekette bile bul • 
Fakat Necla, bir genç kız içil 
korkulacak aşıkların bu cin• 
duklarının tecrüoesiiliği y 
fark edemiyordu. 

Nitekim bir pazar gUnü öll 
ğini onunla birlikte Boğaziçloi' 
zel bir lokantasında yedikteJl 

ertesi hafta genç adamın tzıısl" 
dar bir otomobil styahatı yap-
lifini de, hayatının yekn 

bir dereceye kadar giderecek 'ı* 
nilik diye, redetmek lüzumunu 

memit ve Çamlıcadaki ihtiyar ,j 
ninede bir gece kalmak balıall 

den izin koparmak için kifi ge 
Otomobil, yetil manzaralar 11 

zel ağaçlıklar arasından kayıb 
ken, Necla, sımsıkı yaslanan 
dan hararetini hissettiği genç • ..tı 
karfı içinde ilk defa kayıdsıJP"" 
dudlarını aşan bir alaka hi 
ve onu daha yakından tetkik 
batlamıttı. Kıvrıcık siyah saç~ 
niş ve sportmen omuzlar, iradP'. 
alın, erkekçe bir manaya ~ 
bu yüze cazib bir ahenk temin 
du. Neclanın ilk defa olarak oı' 
katli bakışı ve daha sokulpO 
erkeğin cesaretini artırmqtı. 

bil denize bakan güzel bir 

önünde durduğu zaman, genç • 

kolu Neclanın beline sarıldı 

bir hamleden kendisini kurta 

kız dudaklarını onun sert du 

arasında buldu. Kendisinde 

yandırmamıpa bile tiksinti df. 
memit olan bu puıeyi rede 
hiç bir aebeb görmemi1ti. Fa 
mobil tekrar yola koyulduğu 
ailesinden uzakta geçireceği 
için duyduğu tuhaf bir em 
likten mi, yoksa havanın se 
başlamasından mı, birdenbire 
larının hafifçe ürperdiğini 
Otomobil süratle yol alıyord.S. 

••• 
Genç kız bir saat süren bJ 

tan sonra, gözlerini açarak 
yabancı insanlar ve beyaz 
hemtirelerle sarılı görünce 
fakat sonra kaza gözlerinin 
canlandı, bir yol dönemecinde ti 
bilin bütün aüratiyle yüksek 
vağın üstüne atıhtını, korkU09 
dıyı tekrar tüyleri ürpererek 
dı. Fakat, tahkikatı yapanlarısı 
rinden, bu kazaya beraber 
oldukları gencin zabıtaca ne 
danberi aranmakta olan asılı 
çakçı olduğunu öğrenince el 
dehşet büyük oldu. 

Kim bilir, belki de, hafif 
mit olan bu kaza daha müthit 
zayı önlem.itti. 

lı 

1 
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Ankara Levazım .. 
Amirliği 

Un alınacak 
~ nkara levaznn,. . ı·~· d ı _ B' . amır ıgın en ı 

lik iht" ırecık hudud birliğinin sene
unu k ıyacı olan 125000 kilo fabrika 
16 da ~-ah ~arfla 10. II. Teşrin saat 
ına k ~recık hudud birliği satın al-
ı .,:mısyonunda alınacaktır. 

so ku M_uharrunen bedeli 17812 lira 
ru t ruş ılk teminatı 1335 lira 94 ku
gü~ u~. İ~teklilerin şartnamesini her 
ınektu~~ısyonda görebilirler. Teklif 
nur E a:r saat 15 e kadar kabul olu
kan· ,.. ksıltmeye iştirak edecekler 
glinunı evrakı müsbiteleriyle belli 
lar ve saatte komisyonda bulunına-

1 ( 4025) 3-5942 

Pazarlıkla kuru ot 
alınacak 

~kara Levazmı Amirliğinden : 
lık ~hB.ergama garnizon kıtaatmın yıl· 
•kai~ tıyacı için kapalı zarf uaulil ile 
ota i:;1eye .. ıro~ula~ 430,000 kilo kuru 
dan 

2 
ale gunünde ıstekli çıkmadığın

dc . 490 sayılı kanunun 40. mcı mad-
ıı nıucib" 'h . b" f d ınce ı tıyaç ır ay zar ın-

a pazarlıkla temin olunacaktır. 
dı~. • Malın tahmin bedeli 17200 lira· 

! : 1uvakkat teminatı 1290 liradır. 
... ,,. hale 17.11.937 çarşamba günü 
-t 10 dadır B • •• 

hu be.rgarna askert satın alma komisyo-
tnasmda yapılacaktır. 

., 5 • Kuru otun evnfile teslim mahal 
ş e şartlan şartnamesinde yazılıdır. 
k~r~arneler Bergamada alını aatım 

nıısyonundadır. 
6 • İstekliler ~artnamenln 4 tincil 

llladd . d • b 
1 

eıın e yazılı vesikaları yanında 
tcıu undurmaya ve ihale saatinden evel 
1i UVakkat teminatlarını Bergama ma-

Ye vezneaino yatırmaya mecburdur. 
7 • Ko · S&r mııyon haftanın pazarteıi, 

tır tam( ba ve cumarteıi günleri açık· 
. 40156) - 3-7074 

Pazarlıkla sığır eti 
alınacak 

~nkara Levazım Amirliğinden : 
.,

111
1 k-:- ~ergama garni2'01l kıtaatmın 

le : ~htıyacı için kapalı zarf usuliy
~ ksıltmeye konulan 80000 kilo sı
glır etinin beher kilosu için teklif 
o unan 18 k rüldü ~ . uru9 8 santim pahalı gö-
n günden 2490 sayılı kanunun 40. 
cı maddes· ·b· · lıld . ı mucı ınce ıhtiyaç pazar-

a tcmın olunacaktır. 
1'ad2 - Malın tahmin bedeli 20000 li-

ır. 

d 3 _:--;M~u:v::ak;:-;k;--a--:t~t:_e_mına~. -t~ı....:...1 __ 5_00_::,_li~ ra-
ır. 

nu 4 - İhale t?.11.937 çarşamba gü
•atı:at ıs. de Bergama aakert alım 
tır. komısyon binasında yapdacak-

2 • Muhammen bedeli 3660 lira ilk 
teminatı 247 lira 50 kuru,tur. Şartna
mesi hergün komisyonda görülür. İs
telo:lilerin kanuni vesika ve ilk tt-mi· 
natlarile belli gün ve saatte komisyon· 
da bulunmaları. (4169) 3-6275 

650 ton yerli antrasit 
alınacak 

Ankara levaznn imirliği Sa. Al. 
Ko. dan: 

Eskişehir garnizonundaki kıtaat ve 
müessesat için 3.11.937 günü kapalı 
zarfla alınacağı ilan edilen 650 ton 
yerli antrasit kömürline teklif edilen 
fiat amirlikçe pahalı görüldüğünden 
4.11.937 tarihinden itibaren bir ay pa· 
zarlığa bırakılmıttır. 

İlk pazarlığı 12.11.937 cuma günü 
aaat 14 dedir. Kömürün tutarı 18200 
lira, muvakkat teminatı 1365 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görUlebilir. 
İsteklilerin ihale saatinde Eskitehir 
levazım amirliği satın alma komiıyo· 
nuna gelmeleri. (4170) 3-6276 

12.000 kilo karnibahar 
alınacak 

Ankara levaznn imirHği Sa. Al. 
Ko. daıı : 

1 • Harb okulu ihtiyacı için 12000 
kilo karnrbahar açık eksiltme ile 29. 
11.937 saat 14 de Ankara levazı11l ıı
mirliği satın alma komlıyonunda alı· 
nacaktır. 

ı - Muhammen bedeli 1440 lira, Uk 
teminatı 108 liradır. Şartnamesi her
gün komiıyonda g6rUlür. 1ıtcklilerin 
kanuni vesika ve tcminatlarile belli 
gün ve ıaatte komiıyonda bulunmala-
rı. (4171) 3-6277 

9.100 kilo domates 
salçası alınacak 

Ankara leva:ıun &mirliği Sa. Al. 
Ko. dan: 

ı. Ankara garnizon ve harıb okulu 
ihtiyacı için 9100 kilo domatea salça• 
sı açık ekılltme ile 30.11.g37 saat 15 
de Ankara levazım Amirliği ıatın alma 
komiıyonunda alınacaktır. 

2 • Muhammen bedeli 2275 lira, ilk 
teminatı 170 lira 63 kuru9tur. Şartna· 
meli hergiln komiıyonda g<Srllltir. İs• 
teklflcri kanunt veaika v teminat• 
larlle belll gUn ve uatte komlıyonda 
bulunmaları. ( 4172) 3·6278 

M. M. bakanlığı 

rrı~ - Sığır etinin evsafiyle teslim Etlik serum evinde 
Ztlıdal ve şartlan şartnamesinde ya-
lı ır. Şartnameler Bergamadaki a- inşaat 
nı satım komisyonundadır. M. M. VeklJetinden ı 

tt 
6 - İsteklilerin şartnamenin 4 n-
rnadd • • nı d esınde yazılı vesikaları ya-

d n a bulundurmaya ve ihale saatin-
en evv 1 akk :S e muv at teminatlarını 

tn erganıa maliye veznesine yatırmaya 
ecburdur. 

ça 7 - Komisyon haftanın pazartesi, 
tı rşamba ve cumartesi günleri açık-

r. (4065) 3-7073 

16.000 kilo zeytiııv:.2-ı 
alınacak 

}( Aııkara levazım amirliği Sa. Al. 
o. dan · 
1 - A. k . b' . tn'· n ara garnızonu ırlık ve 

.ıcue~seseleri ihtiyacı için 16.000 kilo 

8 
}'tın yağı kapalı zarfla 26. 11. 937 

e::t 15 de Ankara Levazım Amirliği 

2ın alma komisyonunda alınacaktır. 
ilk - _Muhammen bedeli 10240 lira 
tubltenımatı 768 liradxr. Teklif mek
Şa arı saat 14 e kadar kabul olunur. 
rutn.ar:nesi her gün komisyonda gö
att ebılır. İsteklilerin belli gün ve sa
lik: te~lif mektubları ve kanuni ve-

(larıyle komisyonda bulunmaları. 
4146) 3~6264 

• 60.000 kilo patates 
alınacak 

k Ankara levazım amirliği Sa. Al. 
o, dan· 

h 1 - An.kara garnizon' ' birlikleri ve 
p arb okulu ihtiyacı için 60000 kilo 

1 
atates açık eksiltme ile 25. 11. 937 
aat 14 d A A- · ı· ~ · 

1 
e nkara Levazım mır ıgı 

atın alma komisyonunda alınacaktır. 
t 2 :- Muhammen bedeli 3600 lira ilk 
~~ınatı 270 liradır. Şartnamesi her 

:un_ komisyonda görülür. İsteklilerin 
g~~ınat ve kanuni vesikalariyle belli 

un ve saatte komisyonda bulunmala-
rı (4145) 3--6263 

61.000 kilo pırasa 
alınacak 

k 
Ankara levazmı amirliği Sa. Al. 

o, dan· 

ih:i • An_k~ra garnizon ve harb okulu 
silt yac~ ıçın 61000 kilo prasa açık ek-
1 me ıle 29.11.937 saat 15 de Ankara 
evazım" . l·~· . n amır ıgı satın alma komısyo-
unda alınacaktır. 

Yapı: Etlik ıerum a9ı evi mutfa
ğında yapılacak 1ntaat açık ekılltm.e
ye konmuftur. KeJlf tutarı 1435 lira· 
dır. Keıif, proje vo tartnameal para
siyle int• Ş. den alınır. Ekıiltme: 22. 
11.937 puarteıi gilnU aaat 11 dedir 
ilk teminat: 107 lira 63 kuru,tur. Ek~ 
siltmey:e gireceklerin kanunt teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 : 3 cll mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte ek
siltme giln ve satında M. M. v. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(4105) ~154 

R;:f.rometre sa tın 
alınacak 

M. M. Vekaletinden : 
Her birine tahmin edilen fiatı 50 

lira ?lan 40 tane barometre açrk ekıilt
me ıle satxn alınacaktır. Eksiltmesi 
1 birinci kanun 937 çarşamba günil sa.. 
at 11 dedir. tık teminat 150 liradır 
Ş~rtnamesi M .. ~ ... ~: satın alma Ko~ 
mısyonunda goArulur: Eksiltmeye gi. 
recekler kanunı t~ın.~t ve 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3 uncu maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale gün ve 
saatında M.M.V. satın alma Komis
yonunda bulunmaları. (3871) 3.5712 

Maden yağı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komiıyonundan: 
5700: 5800 kilosu 2000 lira olarak 

tahmin edilen maden yağı açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 
l~-11-937 pazartesi günU eaat 11 de
dır .. İlk teminat: 150 liradır. Şartna
mesı .. ~: .~· V. ~a. Al. komisyonun
da ~orulur. Eksıltmeye gireceklerin 
temınatlariyle birlikte 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde istenen bel
gelerle ihale gün ve saatında M. M. 
V. satın alma komiıyonunda bıJlun 
maları. (4063) 3-7075 

61,000 çift kundura 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 • Beher çiftine tahmin edilen fiat 

(~60) kuruş olan (61000) altmış birbin 
çıft kundura kapalı zarfla eksiltme e 
konmuştur. Y 

2 • İhalesi 12 teşrini sani 937 
günil saat 15 dedir. cuma 

ULUS 

3 - İlk teminat mikdarı (14974) lira
dır. 

4 - Şartnamesi 1403 kuruşluk mak. 
buz mukabilinde komisyondan alınır 

~. • ~~tekliler 2490 sayılı kanunun z, 
3, uncu maddelerinde gösterilen vesi
kala:ı~ tem~nat ve teklif mektuplariy
le bıdıkte ıhale &aatinden en az bir 
saat evel M.M.M. satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (3989) _ 3_5934 

Matbaa malzemesi 
satılacak 

M. M. Vekaletinden:. 
Cebecide M. M. V. matbaasında 

mevcud 19 kalem malzeme arttırma 
suretiyle satılacaktır. Malzemeyi g·· _ 

k 
. . or 

me ıstıyenler mezkur matbaa Md h il .ne 
~rg n müracaat etsinler. Arttırmaya 

g~re~ekler arttırma günü olan 13• i
kincı teşrin 937 cumartıesi günü saat 
10 da M. M· V. eatm alma komisyo
nunda bulunmaları ilan olunur. 

(4139) 3--6225 

Vilayetler 

teferri diğer evrak (150) kuruş mu
kabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2250) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublan ve en 

az (20.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair Nafıa vekaletinden al
mış olduğu müteahhidlik ve ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla
rını 22. ıı. 937 Pazartesi günü saat 
14 de kadar İstanbul Nafıa müdürlü-
ğüne vermeleri. (7266/ 4022) 

3-{i053 

Fabrikalar 
39 ton benzin alınacak 

A&k.ri Fabrikalar Müdürlüğün
den: 

Tahmin edilen bedeli (10345) lira 
olan yukarıda yazılı 39 ton benzin as· 

ked fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 19-11-937 cu
ma gUnU saat 15,30 da kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız O· 

]arak komiıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (77 5) lira (88) 

kuru!U havi teklif mektuplarını mez-

Y ozga t ilk mektebi kQr günde saat ı4,3o a kadar komisyo-

Yozgat Valiliğinden : na vermeleri ve kendilerinin de) 24go 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme- numaralı kanunun 2. ve 3. maddclerin
ye çık~rılan Sorgunda yapılacak deki vesaikle mezkfir gün ve saatte 
(27014 lıra (6) kuruı keşif tutarlı ilk komisyona müracaatları. (4093) 
mek:eb inaaatının (11500) liraya te· 3-6131 
kablil eden kııımları talih çıkmama- -----------~-=-
sından dolayı pazarlıg~ a konmutt 2 B . ur. 

- u ı'e aid fartname ve evrak Kazalar 
şunlardır. 

A) Ekıiltrne ıartnamesi Cide elektrik tesisatı 
B) Mukavelename projeıl 
C~ Bayındırlık İşleri genel şartn _ Cide belediyeainden ı 

mesı a 1 - Cide kaaabaaının elektrik teıi-

D) ~apr tş1erl umumt, fenni: gart- 1atı kapalı zarf usuliyle ekalltmeye 
namesı konulup talip çıkmadığından bir ay 

l) Hususi şartname içinde pazarlıkla ihale edilecektir. 
F) Keşif hulasaı;r, tahlili fiyat ve Z - Bu işin muhammen bedeli 

metraj cedveli (17752) lira (15) kuruştur. 
G) Proje 3 - Müddet 12 teırinicvel tarihin· 

1ııtekliler bu evraı<ı Nafıa müdür· den baolayarak 12 teşriniaani 937 tari· 
lUğUnde görebilirler. hinde hitam bulacaktır. 

3.- Kap~lı zarf usuliyle 14. ıo. 937 4 - Pazarlıkla bu iıe girecekler ya 
de ıhale edılmek üzere eksiltmeye çı· nakit veya banka mektubu olmak ü.ıe
karılan bu i9e talib zuhur etmemesin- re (1331) lira teminatı muvakkate ver• 
den dolayı artırma ekıiltme kanunu- mekle beraber Nafıa Vekaletince mu· 
~~n 40 ıncı maddesi mucibince bir ay ıaddak ehliyet vesikalarını encümene 
ıçınde pazarlıkla vilayet encümen o- ,1bra zetmeğe mecburdurlar. 
dasında talibine ihale edilecektir. 5 - Bu fıe ait prtnamo proje ve ıa· 

4 - Pazarlığa girebilmek için iı- lr evrak belediye encilmenindedir. 
teklilerin (862.5) lira muvakkat te- 3-5952 
minat vermeleri ve bundan başka Na- Uzunköprü kasabası 
fıa vekAletinden mUteahhidlik ehliye-
tini haiz bulunmaları llzımdır. elektrik tesisatı 

(7257/4021) 3-5940 

Mardinde vali konağı 
yapılacak 

Mardin vilayeti daimi encümenin· 
den: 

1 - Mardinde Firdevı nam mevki· 
inde numune fidanlığında (22946) li· 
ra (50) kuruş bedeli ke!Jifli yeniden 
bir vali konağr yapılacaktır. 

2 - Kapalı .ıarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılan bu inşaat 15. 11. 937 tari· 
hine raııthyan pazartesi günü ııaat on 
birde Mardin daimi encümeninde iha
le edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
1721 liradır. 

4 - İnşaata : Mukavelenin imzası 
tarihinden itibaren on gün içinde işe 
başlanacak ve 25 mayıs 1938 takvim 
tarihinde bitecektir. 

5 - Bu işe ail şartname ve fenni 
evrak şunlardır : 

A) İdari şartname, fenni şartname, 
Bayındırlık genel şartnamesi, keşif 
hul~sa~ı, metraj cedveli, mukavele 
proJeSl. 

lstiyenler bu evrakı Mardin vila
yeti daimi encümeni ve Nafıa daire
sinde görebilirler. 

6 - İsteklilerin yukarda yazılı 
muvakka teminatı vermekle beraber 
fenni ehliyet ve ihtisaslarına güveni
lir olması ve 3645 sayılı Resmi gazete 
ile netredilen talimatnamede yazdı 
evsaf ve şeraiti haiz olmaları şarttır. 

Uznnkmprü Be?ecliye Reiıli4inden: 
32786 lira 50 kuruş bedeli ke9ifli U· 

~unköprU kasabası elektrik teıiaatı 10. 
11.937 çatfaınba gUnü saat 13 de pa• 
zarlıkla talibine verilecektir.

4 

Şartnamede gösterilen teslim müd
deti 12 aya çıkarılmıştır. 

Taliplerin ıözil. geçen gün ve saat· 
t~ U.zunköpril. belediye daim! encilme· 
nıne :nıüracatları ilan olunur. 

(7489-4163) - 3-6253 

Buldana akıtılacak 
su tesisatı 

Buldan Belediyeainden ı 
.ı • Kapalı zarfla 29.9.937 gününde 

eksıltmeye konulup Ulus gazetesinin 
5J99, 5794, 5789, 5784 numaralariyle i
lan edilen Buldan kasabasına akıtıla
~ak su yolu yapısına istekli çıkmadı· 
g_m?an 17842 lira 71 kuruş bedeli ke
ııflı boru ve teferrüatı satın alınması 
ayrı. Ye 7120 lira 44 kuru' ~e,ifli boru 
ferşı, kaptaj ve sair inşaat kısmı ayrı 
o:arak evelce ilan edilen şartlar daire
sınde kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur, 

2 ~ Boru ve teferrüatının muvakkat 
temı~~ı 1338 lira 3 kuruş boru ferşi 
v.e saır ınşaatm muvakkat teminatı 534 
lıra 3 kuruştur. 

3 - Eksiltme 25 ikinci teşrin 937 
çarşaı_nba günü saat on beşte Buldan 
beledıyesinde teşekkül edecek beledi
ye enciltneni huzuriyle yapılacaktır. 

d
. ~. • İsti yenler evıelki ilanda bildiril
ıgı g'b' ı ı ıartnameleri ve buna aid ev-

~kı Buldan belediyesinde ve Denizli 
afıa müdürlüğünde inceliyebilirler. 

3-6273 

7 - İsteklilerin teklif zarflarını 
taakal ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar Mardin daimi encümen riya
set~ne vermeleri ve yahud gönderme
lerı ve postada vaki gecikmelerin ma
zeret te!Jkil etmiyeceği gibi muayyen -------------
saatten sonra gelecek teklif zarfları
nın da kabul edilmiyeceği ilan olu-
nur. (7237 /4018) 3-5935 

Nişataşı_ mektebinin 
eksiltmesi 

İstanbul nafia direktörlüğünden : 
22· 11· 937 pazartesi günü sa!lt 15 

de latanbul~a Nafıa mildürlilğlinde 
<29998-72) lıra keşif bedelli İstanbul 
Nişantaşı k~ orta okulu inşaatı kapa
lı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuş
tur. 
~ukavele, eksiltme, Bayındırlık it

ler~ gen~l, hususi ve fenni şartname
lerı proJe keşif hulasasiyle buna mü-

. Bayın~ bakonhOı 
Galvanize tirfon 

eksitmesi 
Nafıa Vekaletinden: 

16 birin · k~ cı anun 937 perşembe gU.nü 
saa~ 15 de Ankarada VeHlet Malzeme 
eksılt:ızıe komisyonunda 658400 adet 
(takrıben 286.404 ton) galvanize tirfo
nun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

'teklif ed'l k · . ı ece tırfonlara; ecnebı 
malı olup Me · d "f . . rsın e sı supalan tea-
lım edıleceğine göre 50.120 lira 70 ku-

~u.ııı ve yerli malı olup Mersinde vagon 
ıçınde teslim cdilece vine göre 87353 
lira 22 kunıf ınuh~n bedel t·esbit 
edilmiştir. 

Bu hususa aid şartname ve teferru
atı 437 kuruııı mukabilinde Ankarada 
vekalet malzeme müdürlüğünden alı
nabilir. 

Muvakkat teminat; ecnebi malı tek
lif edil?iğine göre 3756 lira 03 kuruş 
ve yerlı malı teklif edildiğine göre 
5617 lira 66 kuru,tur. 

İlteklilerin teklif zarflarını tali
matnamesine göre vekaletten alınını§ 

müteahhitlik vesikası ile birlikte 16 
birinci kanun 937 perşembe günü saat 
14 e kadar Ankarada VekAlet malze
me mildürlilğüne vermeleri lbnndır. 

3-6069 

lstanbul Deniz : 
· Levazı~ Amirli§i 
Lavemarin kömürü 

alınacak 
Deniz Levazım Satınalma Komis

yonundan: 
1 - Tahmin edilep bedeli 16800 li

ra olan 2000 ton llvemarin kömürü 10 
ikinciteşrin 1937 tarihine raatlıyan 
çarşamba giinli saat 14 de kapalx zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira 
olub şartnamesi komisyondan her 
gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektublarını en gec; 
belli gün ve aaatten bir saat evveline 
kadar Kuımpa9ada bulunan komiı· 
yon ba,kanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri (7214/4020) 3-5945 

Sıhat bakanhğı 

Almanca fransızca 
bilir daktilo alınacak 
Sihat ve İçtimai Muavenet Veka· 

leti Merkez Hitzıuıhha miiea&eaeıi 
Direktörlüjiinden : 

1 - Merkez hıfzıaıııhha müesaesin· 
de (80) lira ücretli bir daktiloluk 
mUn.haldit. 

2 - Almanca, franaızca okur yazar 
terceme edenlerden birisi bilimtihan 
alınacaktır. Her iki lisan bilenler ter· 
cih edilir. 

3 - İmtihan 12.11-1937 cuma gilni} 
merkez hıfzıssıhha müessesinde saat 
15 de yapılacaktır. 

4 - Talib olanların istida, hUsnU
hal V"e bonserviıleriyle beraber mües· 
ıeae mil.dUriyetine müracaatları illn 
olunur. (4103) 3-6152 

Pazarlıkla jonksiyon 
kablosu alınacak 

P. T. T. Levazım Mudürlüğünden: 
1.11-937 tarihinde kapalı zarfla ek· 

aitlmeıi yapılacağı il&n edilen 3300 
metre jonkaiyon kablosu 12.11.937 ta
rihinde ve ıaat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Muhammen fiat 30.000 muvakkat te· 
minat 2250 liradır. 

İsteklilerin şartnameferi görmek ü
zere her gUn Ankarada levazım f:lü
dUrlUğilne ve İstanbulda ayniyat şube 
müdilrlilğüne mürac.::ıatlar. 3-6179 

Mahkemelerden . · 
Mahkemeye çağın 

Ankara Asliye Ticaret Mahke
mesinden: 

Ankarada hUkümet caddesinde 12 
numarada yeni bakkaliye dükkanı sa
hibi kayserili Emin yeğen oğlunun a
lacakhlarile yapmış olduğu kontrato 
hakkında bir karar V'erilmek üzere 24. 
11·937 çarşamba günü saat 14 de mah
kemece celse aktedileceği ve itiraz e
denlerin haklarını müdafaa için bu cel 
sede bulunabilecekleri ilan olunur. 

3-6272 

- -... 

· C~· H. Partisi . 
.. . 

Oztürk ocağı kongresi 
Cmnhuriyet Halk Partisi Aııa.faııo 

talar Kamunundan : 
Ekseriyet olmadxğmdan ÖZ"türk da. 

ğı kongııesi 10. 11. 937 çarşamba günU 
akşam saat 19.30 yapxlacağı üyelerin.ı 
ilan olunur. 

Adliy~ bakanlığı 

Antalya noterliğine 
talih olacaklara 

Tüze Bakanlığmdaıı ı 
Açılan Antalya Birinci NoterJlğ!ne 

talib olanların bir ay içinde Adliye 
Vekaletine müracaatları ilan olunur. 

(4160) 3--6261 

Bolu noterliğine talih 
olacaklara 

Tüze Bakanlığmdan ı . 
Açık bulunan Bolu Noterliğine im. 

tihanla ve imtihansız Noter olabil• 
mek ~artlarını haiz taliblerin bir ay 
içinde evrakı miisbiteleriyle birlikte 
müracaatları ilin olunur. ( 4159) 

3-6250 

Büyük Millet Meclisine 
memur alınacak 

Türkiye BüyÜk Millet Mecliai Klıo 
tibi Umumiliiinden : 

Bilyilk Millet Meclisi kalemlerino 
25, 35 ve 40 lira ull maqlı bıcı mc
nıur alınacaktır. Bu memuriyetlere 
girebilmek için 3158 numaralı kanu• 
na göre yüksek mekteb mezunu ol• 
mak, melf, hukuki ve iktısadt mevzu· 
lar üzerinde yapılacak tahriri imti· 
handa muvaffak olmak şarttzr. İstek• 
lilerin 20 ikinci teşrin 1937 cumar• 
tesi gilnli saat 13 o kadar istld& ile 
müracaat eylemeleri ve istidalarına 
yilkıek mekteb ıehadetnameleriyle b\t 
memuriyetlere tayin edilebilmek için 
maatların tevhid ve teadülü hakkın
daki kanun ile memurin kanununun 
koymuş oldufu ,artları hala bulun
duklarına dair vesikaları ili§tirmeled 
lbımdır. İmtihan 23 ikinci tOJrin 
1937 sah günü saat 10 da yapılacaktır. 

Bir arsanın tesbit ve · 
tescili 

Ankara Birinci Mıntaka Kadu
tro Müdürlüiünden : 

İstasyon arkasında Maltepe eivan 
mıntakasında 1200 ada 1 pareel n 5/1 
kapu No. lu vergice 211 lira 58 lrul"Uf 
kıymetinde 3240 M1 arsa kada.troaa 
Nebihe ve Kadriyeden satın alma ıu
retiyle İsmail Hakkı oğlu Mebned 
Sabri Baysuğ namına teebit ve tesci .. 
line 30. 6. 937 tarihinde komiıyonca 
karar verilmi9tir. Bu tesbite itiruı o
lanların tarihi ilandan itibaren iki ay 
zarfında komiayonumuıa müracaatla• 
n 2613 No. lu kadutro kanunu bil• 
kUmlerfne tevfikan ve sahibinin tal .. 
bi üzerine münferiden nan olunur. 

(4167) 3-62~2 

Zayiler 
31.3.934 te Üıküdar birinci orta o

kulundan aldığını 2609 sayılı tasdik• 
nameyi kaybettim. Yenisini alacağDnııl 
dan eskisinin kıymeti yoktur. 

Sabiha 
3-6271 

* 1340 senesinde İstanbul ticaret melD. 
tehi alisi kısmı evel birinci sınıf tan 
aldığım tasdiknameyi kaybettim. Ye-. 
nisini alacağımdan eskisinin hilkmtl 
yoktur. 195 İsmail Hakkı 

3-6270 

* 2195 No. lu kamyon plakasını kay. 
bettim. Yenisini alacajımdan eski.si• 
nin hükmü yoktur. Sait 

3-6265 

* Memu-lar kooperatif 9irkrline alo 
1101 numaralı hine ıenedini kaybet> 
tim. Yenisini çıkartacağımdan eskiai. 
nin hükmü yoktur. 

Kültür bakanlığı Ar genel mü
meyyizi ve sabzk Adliye vekaleti 
ihsaiyat memuru Ruhi 3-6266 

* Kamyonumun 2032 numaralı pila· 
kası zayi olmuştur. Yenisi alınacağın· 
dan eskisinin hükmü kalmamıttır. 

Akşehirli 

Mustafa Şevki 
3-6251 

Ser•·0 ti filnun 
ı891 

UY ANIŞ Serveti füaun 
1891 

. Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenln Ankara'da aatıf yeri A K B A Kitabevidlr. Se-

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııa.. 
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İki tehlike işareti 
nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlığının 

bu ilk alametleri 

GRİP İN 
ile bertaraf etmez
seniz bir çok ağır 

hastalıklara tutul

mak tehlikesi baş -
göstermi§ demektir. 

GRİP İN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan derhal din
dirir, gripe, roma
tizmaya, diş, sinir, 
adale, bel ağrıları

ile kırıklığa karşı 

bilhassa müessirdir. 
3-5978 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsim ve markaya dikkat. Takli derinden sakınınız 

ı aı rttt :m~ı t' J 
Küçük il&n 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük illnlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuru& 
Üç defa iırin 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük il!nlann her defası 
için ıo kuru& alınır. Mesela ıo defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçiik 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için ay
nca 10 kuruş almır. .................................................... 

!ıı Arıı:anlar : 
lş arıyor - Kalorifer ate~çiliği 

anyan ve her hangi bir apartıman in
§aatında bekçi ve çavuşluk olarak 
apartımanın hitamına kadar mecca
nen çall§tırmak ve bilahare inşaat hi
tamında o apartımanda daimi ücret 
mukabilinde kapıcı veya odacı olarak 
istihdam etmek istiyenlerin Atpazarı 
Safran hanında No. 55 odada Nevşe~ 
birli Mehmed'e bildirilmesi. 3-6197 

* Müsaid prtlarla ingilizce veya al· 
ınancadan türkçeye tercümeler maki
ne ile temize çekilmiş olarak yapılır. 

Adres. Posta kutusu 1042. Yenişehir 
3-6274 

Satılık : 

Satılık piyano - Çok iyi kullanıl

mış bir adet Bechstein markah kuy
ruklu piyano satılıktır. Her 
gün saat 18.30 dan 20 ye kadar Ye
nişehirde Düzenli sokak No: 12 de 
Bay Haendschkeye müracaat edilebi
lir. 3-6184 

Satılık motoraiklet - ARİEL 
marka ve sepetli bir motorsiklet satı
lıktır. Orduevi karşısında Sevim 
apartmanı kapıcısına müracaat. 

3-6259 

b Verenler: 

3 nüfuslu bir ailede evin her türlü 
hizmetini görecek bir kadın almacak
tır. Aşağıdaki adrese başvurulması. 
lsmetpaşa mahallesi, Uzunyol No. 114 
üstkat. 3-6194 

Kiralık : 

Kiralık hane - Kavaklıderec:ıe oto
büs durağına bir dakika mesafede iki 
katlı altı oda bir salon bir hol ve bü
tiln konforu haiz bet dönüm bağiyle 
birlikte bir ev kiralıktır. Telefon: 
2658 e müracaat. 3-6280 

* Kiralık aparbman - Yenişehir Ha· 
vuzbaşı Kazunözalp caddesi methalin· 
de Güney Apartnnanmda 4 odalı, 
bir salonlu, kaloriferli, konforlu daire 
kapıcıya müracaat. 3-6085 

* Kiralık ev - D3rt oda, iki salon, 
lüks banyo, muşamba döşeli - asfelt 
üzerinde - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde. No. 31 - her türlü konforu 
havidir. Müracaat. Telefon: 1771 

3-5948 

* Kiralık kat - Hamamönünde A-
Akaretler kar§ısında, sabık Ramazan 
apartımanmda üç odalı bir kat kira· 
lıktır. Görmek ve görüşmek istiyen 
apartımanm kapıcısına müracaat ede
bilir. 3-6217 

* Kiralık - 2 oda mutbak su elekti-
rik bahçeli 40 No. hane. Yenişehirde 
Su deposu yanında adliye müsteşarı 
B. Hasan'ın kötkü bitişiğindedir. 38 
No. lu evden de bir oda kiralıktır. 

3-6200 

* Kiralık dükkan - Yenişehir Emi-
ciler caddesinde eski Orman Çiftliği 
satış mağazası karşısında 45 numara
lı dükkan kiralrktır. Selanik caddesin. 
de 15 numaraya müracaat. 3-6221 

* Kiralık mobilyalı bir oda - Yeni 
şehir inkılab sokak No. 4 alt kat. 

3-6226 

* Kiralık iki ve üç odalı daireler 
Yenişehirde elektrik şirketinin tam ö
nünde Bay Ekrem evinde. Bekçiye 
müracaat. No. 34 3-6267 

* Işıklar caddesi - Kiralık oda 
möbleli, banyolu aile yanında Bayan 
veya karı koca için. Tel. 1420 

* Kiralık daire - Kavaklıdere fran-
sız macar ve Yugoslavya Sefaretleri 
arasında birinci kat (methal ayndır) 
beş oda, geniş bahçe elli lira. Müra-
caat: Telefon 3843 3-6269 

..----REÇETELERİNİZİ----. 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ·,.5517 , _________________________ _,,, 

uı:us D. 11 .1937 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane haataneai nişaiye ıeriri

yatı ıabık muavini 
Birinci ımıf kadın haatalıklan ve 

doğum müteha11111 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddesi Devrim ilk okulu karşı· 

sında Esen apartımanında 7 numa· 
rada hastalarını kabule başlamış-

tır. relefon: 3549 3-6190 

HAVA YOLLARI 
devlet işletme 

idaresinden 
latanbul - Ankara arasında: 

KOH1NQtR 
'··· .. ,- ,· ' 

. . ": ·"' . . .. ~ ~ 
.! ~ • • -

. _.·_,,,__ .. .., -

A • 6.11.937 (dahil) den itibaren 
(pazar günleri hariç) haftanın diğer 
günlerinde yolcu tayyarelerimizin 
meydanlarımızdan hareket saatleri 
şunlardır: 

Güzel diş istiyenlerin macunudur· 

Hareket Muvasalat 
Saat D. Saat D. 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
-----İstanbul

dan: 10 -11 50 Ankaraya = 
Ankara. --dan: 14 10 16 !stanbula :: -----B - Pazar günleri sefer yoktur. 

C - İdare otobüsleri : -1stanbulda Karaköy P.T.T. Acente· E: 
mizdcn saat 9 da hareket eder. = 

Ankarada - Bankalar caddesi acen
temizden saat 13.30 da hareket eder. 
Sayın yolcularımıza ilan olunur. 

( 4166) - 3-6236 

Saçları 
dökülenler 

------------------------------------

TÜRK HA VA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ..• 

1 inci ketide 11/ ikinci teırin/ 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 30000Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık" büyük 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır •• 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden 
bu piyangoya ittirak ediniz ... 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen· 

mcsine mani olur. Komojen saçların 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabit 
renklerini bozmaz, Hitif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LINlMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KA Ti 

DEVASIDIR 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor A. ihsan Aksan 
Nümune hcutaneıi dahüi hcutalıkla r mütehcuıııı. 
Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 

Ali Nazmı apartnnanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
Te:;elon: 1216 3-5828 

SEFALİN 

60.~ .As\ISI tıd~n 
Çok l_'lt\a.p '-
- "'Çekl!IO'--·-·-

Ona. SE.FALfN 
Tavsi~e Htıln 
Oe\.ha.I Aldı .·. 

Baş-Diş 
ağrılan 

Nezle-Grip 
U~übnekten 

Mütevellit 
Bütün ağrıları 

Derhal geçirir Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a· 
partımannıda hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 ........................................................ 

Dr. ·M. Şerif Korkut Ba.l\ı "'3 Neşesi 
Ne Çabuk 

Eczanele~den 

Birlilc ve on ikili1' 
ambalajları 

Nüumne haatahaneıi 
cerrahi tefi Ye\ine Get di 

arayınız 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. S 

ı~ı 
İmtiyaz sahibi ve Ba11muharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Halk~vinde 
Kızılay Şefkat Yurdu menfaatine 

1 O ikinci tetrin Çarşamba 

13 ikinci teşrin Cumartesi 

14 ikinci tetrin Pazar 

Akpmları saat 21 de 

MUNIR NUREDDiN KONSERi 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Tanburi REFiK, Kemençe F AHiRE REFiK, Kemani SADi 
Piyanist FEVZi. 

BiLETLER : lstanbul ve Sebat Eczanelerinde. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU 'GECE 

Çok eğlenceli ve hareketli fransızca 
sözlü mevsimin en iyi filmlerinden 

DEVLET KUŞU 
Oynayan: 

Dünya patinaj şampiyonu: 
SONJA HENlE 

Ayrıca-Dünya haberleri 

'' 
BU GUN BU GECE 

Mevsimin en büyük aşk ve ihtiras 
filmlerinden 

MEŞ'UM KADIN 
Francis Farmer - M. Chrictians 

]. Mc Crea 

Ayrıca-Dünya haberleri 
HALK MATİNESİ: 12.15 de 

MADAM DOBARRl 

. 

J 

938 PHILCO radyoları geıdi Merkezi: 

Şube: 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


