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Hatay anayasası 

için hazırlık 
Cenevreye gidecek heyet 
dün isf anbula hareket etti 

Hatay anayasası için 
Cenevı eye giden 

heyetimizin başkanı 

Dış işler Bakanlığı Genel Sekreteri 

B. Nııman Menemencioğlu 

YARINKİ BA YRA.t\i 
Falih Rıfkı AT AY 

Yarın Halkevlerinin yıldönü
miinü kutlıyacağız. Bu münase
betle yeniden 31 ev daha açıla-
caktır. 

Türkiyenin her tarafında Hal-
kevi, bir muhit'lir. Onun içinde 
hemen inkılab havası ile temasa 
girersi'DİZ. Bu ev muhtel~f meslek 
gençliklerinin bir araya toplan
:rnasma, biribirini tanımasrna ve 
halk yığınlan ile anlaşmasına hiz
met eder. Cumhuriyet Halk Parti
sinin şüphesiz en güzel eseri odur. 

25 şubatta Cenevrede başlayacak o
lan Hatay anayasası ile idare kanunla
rına dair müzakerelere türk murahhas 
heyeti olarak iştirak edecek heyetimiz 
dün akşam Ankaradan İstanbula hare· 

ket etti. 
Jstasyon çok kalabalıktı. Bir çok me-

buslarımız, vekaletler ileri gelenleri ve 
kalabalık bir halk kütlesi heyeti uğur· 
lamaya gelmişti. 

Heyetimiz şu zevattan mürekkebtir: 
Baş delege: Dış bakanlık genel sek

reteri Numan Rifat Menemencioğlu, 
Müşavirler: Siyasal bilgiler okulu 

hukuku esasiye profesörü Ethem Me
nemencioğlu, İstanbul üniversitesi hu
kuku esasiye profesörü Ali Fuad, adli· 
ye vekaleti hukuk işleri umum müdürü 
Şinasi Zihni, genel kurmaydan Şemset
tin Altmay, İstanbul merkez bankaSI 
müdür muavini Nazif, dış bakanlık ge· 
nel sekreterlik bürosundan Fatin; 

Katibler: Dış bakanlıktan Abdullah 
Zel•i, Tarık Emin, Şemsettin Arif, Ad· 
liye vekaleti hususi kalem müdürü Şa· 
kir. 

Bugün İstanbula varacak olan heyet 
pazar günü Cenevreye hareket edecek· 
lerdir. 

Anaya~ada 
ya:ı;nlan 

değişiklik 
Kamutay müzakerele
rinin zabıtlarını aynen 

neşrediyoru:ı. 
Anayasamızda bazı maddelerin 

değişmesine aid Kamutaydaki ya
pılan müzakerelerin zabıtlarını bu 
gün beşinci ve onu takib eden say
falarımızda aynen bulacaksınız. 

Millet ve devlet hayatında bir 
dönüm noktası olan bu celsenin 
zabıtları tarihi bir vesika ~eğerini 
taşımaktadır. Müzakerelenn erte-
. gü·nü gazetelerimizde eksik ve

sı noksan olarak çıkan bu taf Sİ· 
ya • • ku l )atın asıl metnını o yucu armuz 
alaka ile okuyacaklardır. 

Kamutay, bu tarihi celseye a.: 
id zabıt/arım memlekette çı~a!1 bu
tün gazetelerde aynen neşrını ka-
rar altcna almıştır. s ı - a ı 

aırz a a 

ADIMIZ, ANDIMİZDIR 
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Başvekilimiz 
B. Celcil Bayarla 
beraber tetkikler 
için İzmire gidiyor 
İstanbul, (Telefonla) - Başve

kil ve Celal Bayar, yarın saat 15 de 
Ege vapuriy]e lzmire gidecekler
dir. Deniz müsteşarı Saadettin Gü
ney de kendilerine refakat edecek
tir. Başbakan ve Celal Bayar lzmir
de ]jman işlerini ve ihracat vaziyeti
ni tetkik edeceklerdir. Bu arada lz
mirdeki bütün sınai müesseseler de 
gezilecek tir. 

lstanbulda bulunmakta olan ve
killerimiz bugün öğleden sonra DoJ
mabahçe sarayına giderek başbakan 
lsmet İnönü ile görüşmüşlerdir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras ve maiyetindeki zevat yarın 
sabahki trenle Selanikten şehrimize 
gelmiş olaoaklardlr. 

Bugün 
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}JofÖrlÜ genıi insasının 
inkişafı için çalıŞnı alar 

1 s - s 

H~R YERDE 5 KURUŞ 

Sancak'ta muttasıl 
tahrikler yapıyorlar 

Suriye davasına hiyanet icin 
ı~ulüp ler açıyorıcir hususi 

A ntakyanrn güzel 

Hal !p, 19 (Hususi) - Sancaktaki 
memurlar ve Suriye organları köylerde 
kasabalarda tahrik yapmakla meşgfıL 

dürler. Bilhassa türklerle türk olmayan. 
ların arasını açmak ihtilaflar çıkarmak 
emelinı takib eden bu hareketlerin he. 
defi Sancağı suriyenın parçası haline 
koymak için esbabı mucibe hazırlamak 

caddelerinden biri 

tadır. 

Yine bu tah.riklere dayanmak üzere 
Suriye davasına hizmet etmek ve türk
ler aleyhinde tahrikler yapmak için Bey 
tüllümme kulüpleri açılmaktadır. Ev
velki gün Reyhaniyede sureti mahsu.. 
sada tutulmuş adamlar tarafından Bey. 
tülümme kulübü açtırılmıştır. 

İngilterenin Silahlanması 
~~~~~~~~~~--------~~~ 

•• Umete 4 O milyon lngiliz 
lirahk istikraz salcihiyeti verildi 

Avam kamarasında inıiliz silahlanma

sının sebeblerini anlatan B. Baldvin 

Avam kamarasında nıünakasalar 
~~~~~~~~~- , 

B. BalJ. vin, ya_pıJan itirazlara ccva b vererek, İngilterenin kollektif 
emniyet ve sulh i~in silahlandığını söyledi ve proje kabul edildi. 

Londra, 19 - Dün avam kamarasın
da silahlanma meselesi ve tahsisat üze
rinde görüşmeler yeniden canlanmıştır. 
İşçi mebus!ardan eski deniz bakanı B. 
Aleksandr hükümeti, bütün bir nesil i
çin ingiliz milletinin hayat standardını 
azaltan bir kanun kabul etmiş olmakla 
itham etmiştir. Mebus; İngilterenin ai· 
lah)anmasının bütün dünyayı silahlan
maya teşvik ettiğini söylemiştir. 

~ Hükümet adına; Lord tnskip bu si
lahlanmanm memleketin müdafaası için 
yapıldığını söylemiş ve hükümet mil
letler cemiyetinin nüfuzunu arttırmak 
yolundaki gayret ve arzusuna işaret et· 
miştir. 

İşçi mebus'ardan albay Vedgud; 
İngiltere için tehlikenin Japonyadan de
ğil, Almanyadan geleceğini söylemiş, 
sosyalist B. Stoffora Krips de Alman
yaya şiddetle hücum etm.ştir. 

Fıkra: 

Çiçek ve çelenk 
Ben büsbütün başka türlü düşünü· 

yorum; cenazelere, düğünlere, trende 
uğurladığınrz yolculara, kadın ahbab· 
larınıza, her fırsatla, mümkün olduğu 
kadar çiçek ve çelenk yollayrmz. Sof
ranıza, pencerenize, yakanıza, nereye 
mümkünse her yere çiçek koyunuz. ö
lülerini süprüntü gibi atan, gelinlerini 
gübre ve benzin kokusu içinde sevke· 
den çiçeksiz, renksiz, gülüşsüz şark ha· 
rabelerinden Türkiyeyi büsbütün uzak
laştıralım. 

Bir senede dört buçuk milyon 
kişinin girip çıktığı halkevlerinin, 
şüphesiz, herkesi ayrı ayrı ilgilen~ 
diren bircok cazibeleri vardır. 
A'Ocak bÜtiin bu cazibelerin ma• 
yası ve özü, fikir gençlikleri ara
sında inkılabçı dayanışmayı kuv· 
vetlendirmek ve halka inlalab ter
biyesi vermektir. Yirminci asrın 
bir inkılabı fikir, şuur ve karakter 
Üstüne dayanmazsa, onu bir zor 
kadrosu nihayet ne kadar ayakta 
tutabilir? Yirminci asrın bir inkı· 
Iabı fikir kuvveti t;o.rafmdan mü· 
temadiyen işlenerek canldığı ko
runmıyacak olursa, onu kalıp ve 
klişeler içinde donup katılaşmaktan 
nasıl menedebiliriz? Bizim inkı· 
Iabımız idare şekilleri de~iştirmi
Yen basitci ve oportünist bir parti 
\reya hükumet hareketi değildir. Biz 
bütün şark aleminde bir devre ni
hayet veriyoruz ve yeni bir devrin 
haştanbaşa kültürünü tesis ediyo
ruz. Yani şarkta yeni bir alem in· 
fa ediyonız. Bu bir zeka, ahlak, 
tuur, maddi manevi bütün mües
•eselerinin yepyeni kryınetlerle 
Yeniden yuğuruluş cihadıdır. işte 
Kemalizm adı altında bu yeni kıy
nıetlerin ve doğurduğu cidallerin 
Lepsini birden murad ediyoruz. 
Onun terbiye ocaıklanndan başlı
caları ise halkevleridir. 

Halkevlerinin beşinci 
kuruluş yıl dönümü 

Liberallerden B. Mandır İngi'tere ve 
diğer devletlerin ellerinde sömürge bu
lundukça, Almanyanın bu sahadaki is
teklerinden vaz geçmeyeceğini ifade et
miştir. 

B. Atli, hükümetin ağır mesuliyet al-

( Sonu 4. üncü sayfada) 

Nihayet ölülerimize insan ölüleri 
kıymeti vermek, aramrzdaki münase
betleri, temasları daha iyile§tİrmek za
manr gelmiştir. Ne vizita kartı, ne çi· 
çek kullanmayı biliyoruz. Y:J.bancılarla 
temaslarımızda garib şarklı acemilik~ 

/erimiz devam etmektedir. 

Cenazelere çelenk gönderenlerin, 

eğer henüz teessüs bile etmiyen bu J. 
det kalkacak olursa, onların paralannı 

hayır cemiyetlerine götüreceklerine i· 

nanmak oldukça garibdir. Bu, olsa ol· 

sa, cenaze veya düğünlere bayır cemJ. 

yetlerine çelenk parası verildiğine da

ir makbuz ve vesika gönderilmek, tabut 

ve otomobilleri bunlarla donatmak gibi 

bir kaide konulmakla mümkün 013b .1. 

Halkevlerine hergün daha ar
~n bir ehemiyet vermekte Şefle
l'lnıizin ve Partinin laakkı vardır. 

Halkevlerinin beşinci kuruluş yıldö· ' 
nümü 21 şubat pazar günü her balke

vinde kutlanacaktır. 
Her yıldönümünde geçen bir sene i-

. d halkevi ar.mak için malzeme ve e-
çın e ~ .... 
leman hazırlayabilen yurd koşel:nnın 
müracaatları üzerine oralarda yenı hal
kevleri açmak töresine uyularak bu yıl 
da 31 yeni halkevi daha açılaca~r. 

Bu yeni evleri Ankara halkevınde 
saat 15 te vereceği bir nutukla C. H. P. 

genel sekreteri B. Şükrü ({aya açacak· 

tır. 
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olarak girmektedirler. 
Geçen bir yıl içinde 136 balkevinde: 

13193 ders, 2829 konferans, 1330 te~

sil, 1044 konser verilmiş; 1227 köy ge

zilmiş; 874656 yurddaş okumaya gel

miştir. 
Bir yıl içinde halkevlerine gelen yurt-

taşların sayısı 4 milyonun üstündedir. 

Not: Yarınki sayımızda, ha!kevleri
mizin 936 yılı içindeki verimli çalrşma
larını anlatan bir yazımız vardır. 

Bir hahrlatma 
Bütün ricalarımıza rağ
men, gazetemizde çıkan 
yazı!arı, bizden alındığını 
taarih etı:neden iktibasta 
devam eden arkadCJ§ları
mıza Ulıu'un iamini olsun 
z:hretmeleri lüv.ımunu bir 
kere daha hatırlatırız. 

l ır. 

Meseleye yalnız ticaret tarafından 

bakanlardan da deg~iliz· meml k t · e e e mu-
habbe_,t ve ı:ezaketin, vefanın, hatıqi· 
n~slrgın, hurmetia güzel adetlerini be
nımsetmek, insanlrğcmızı daha iyi de
ğerlendirmek demektir . • Fatay 
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Politika balıisleri 

ingiltere 
SilShlanı or 

lnıriliz başvekili Baldvin, yıllardan· 
beri t kib ettiği bir gayeyi, bugün elde 
etmiş bulunuyor: imparatorluğu hem 
deniz hem hava bakımından dünyanın 
en sil.ahlı devleti kılmak. 

1918 de, lnğiltcre, sal"blerin başın· 
da bulunuyordu. Ortada, İngiltere için 
bir tehlike teşkil edecek her hangi bir 
devlet mevcud değildi. Pasifistler, bun· 
dan kuvvet alarak, es ıiden "Amirallik'' 
ile "Foreigen Office" in ba~ard•ğı itle· 
ri Cenevre'deki mili tler cemiyeti'ne 
havale etmek istediler. 

.. .:>ıiahıızJamna' .ıavası etrafınd;Ju 

çekişmclerfe gurultül..r ba pramn ga. 

katlıgını bir müddet ıçin örtebıldı. Fa
kat l:.tyopya meı;elesınde, ingıliz guru

nı ve preı;tiji derin bir yara aldı. 
Bu yaranın acısını hem İngiliz efki· 

n wnumiyeııne hem Avrupaya hisset
tirmek lazımdı. Baldvin buna, "Home 
fJeet"i Akdenize sokmak ile muvaftak 
oldu. Koca İngiliz filofiu, Akdeniz'de an· 
cak bir nümayiş yapmağa muvaffak ol
du. Hare~ete ıeçemedı. Harekete geçe
miyeceğini ve niçin gt!Çemİyeceğini bütün 
dünya, açıkça mütalea ve münakaıa et
ti. 

Baldwin, bu manzaranın lngiltere İ· 
çin ne ka~'ıır hazin olduğunu kendi mil
letine anlatmağa muvaffak olmuıtu. 

Muhalefet mevkiinde oturan i,çi parti· 
si de nihayet anladı ki, milletler c'!nli
yeti, azasının kudreti nisbetinde kud· 
retli, zaafı nisbetinde zayiftir. Yani, In
giltere, silahlanmalrdır. 

Fakat bu esnada, Almanya h ckete 
geçti. Lokarno'yu yırttı, Versaillea'i 
yırttı. Dünya, silahsız lngilterenin dün· 
ya için, ingilizler ise, imparatorluk için 
en büyük tehlikeyi teşkil ettiğini, bir 
kerre daha anlamış oldu. 

Isı anya faciasınm predesi kalktı. 

Dünyadi dost düşman bağ rdı: Se te 
boğazı elden gidiyor. n şvekil Bnld
win, lngiltcrcnin silnhsız bıralulm sın· 

dald tehlik yi b"r kerre daha anlatmış 
oldu. 

Fakat, bu iıç po "tika ve mücadele 
merh !esi esnnsında, i:11;"liz d"plomui .. i, 
hareketsiz k lm;ınm~tı. Auupruıın b nş 
havasım bulandıran bu tek tarnflı hare· 
kdlere kar ı kendi yen" b rış teklifleri· 
ni y ıyor ve ' ba ışın müdafaacısı ol· 
mak rol~nü elden bn·. lmuyord.t. 

Bir y dan d lng"ltere in sil&hl"n· 
makta olc..ıgu h rk c m lum olu~ordu. 

lacağı, henuz b"li niyord:ı. Bugün, ra· 
k mlar ilan edilm"ştir. İngiltere, dün
yada hiç bir devletin yapamayacağı bir 
nisbette sil" hl nıyor. Beş sene içinde, 
her hangi bir b5~ ük devletin 5 senelik 
umumi büdcelerine tekabül eden bir pa· 
ray~ İngiltere, yalnı~ silahlanma itine 
tahsis ede~tir. 

Ve Baldwin, davayı ortaya gayet a
çık olarak koyma ttan çekinmiyor- Dür:· 
ya, lngiltere'yi, bir daha silahsız ve ga
fil avlayamıyacakhr. 

Muhalefet lideri soruyor: 
"- Bu silahlar dünya barııı için mi, 

inııiliz barışı için mi? 
Ba§vckil cevab veriyor: 
- Her ikisi için. 
Bu esnada, yorgunluklannı geçinnek 

üzere Franrıa'da bulunan Eden, memnun 
olsa gerektir: 

- Top ve tereyağ-ı .. Biz de her iki
sini deı her yerden fazla ve ayni za. 
manda olarak imal ebnek kabildir. 

•• ıı: 

lngiltere eskiden, karala -ı denizden 
hükmü altına alırdı. Ve bunun için de, 
kendinden sonm gelen iki devletin do
nanmasına denk gelen bir donanma gez· 
dirirdi. 

Harb.or.raıı devri, denizleri havanm 
kontrolü altına verir gihi bir yenilik 
getirdi. lngiltere timdi, buna karıı da 
tedbirlerini alıyor. Silahlanmak için, 
normal sillJı büdf'.csi haricinde 400 m·ı. 
yonluk bir İstikrazı (Bizim 14 senelik 
umumi büdcemiz) kendi piyasasında ve 
koJayhkJa bulan bu süper • devlet, bu 
karan alrnıyacakb, eğer politika işlerin
deki hakemliğini, diğerleri, kabul el· 
rnekte devam etnselerdi. 

Şimdi lngiltere, gene eski İngiltere 
yani en kuvvetJi devlet oluyor. lngilte· 
re'nin dostluğu gene itibar kazansa ve 
l>u itibarın aluyonları diplomatik borsa· 

larda, bugün, bir haylı yükselmiı olsa 
gerektir. 

* * * 
Görülüyor ki Baldwin, imparator-

luğa kendi görü,.inü kabul ettirm~k ya
ni kendisinin doğru bulduğu bir iç ve 
dış politikayı empoze etmek için, son 
yılların görünürde lngıl.ere aleyhine 
tevcih edılmiş clarhclerini m ... k:!IJlmel is
tısmar ebnesini bilmiştir. Şimdi artık, 

~vekaletten çekilerek gelen hndisele· 
ri, kabinenin dışından ve kabinenin ü
zerinden tema,a ve kontrol etın~sine 

hiç bir m~ni yoktur. 
Baldwin "harb sonrası İngiliz ka

moyu '' ile yaptığı büyük mü ı deleden 
muzaffer olarak çıkmıştır. Onun b;iyük 
rolü asıl, bu olmuştur. 

Cihan ('.konomi!c buhranından Otta
wa ile; cihan politik buhranından da 
dünyanın ve tarihin en büyük silahlan
ma programı ve tahsisatı ile İmp!lrator
luğu kurtarmış olmak, imparatorluğu 

kurmak ölçüsünde bir İ§tİr. 
Burhan BELGE 

Futbol Federasyonu 
A haşkanhklan 

B. Nasuhi Baydar ve Türk Spor Kurumu 
Merkez Muhasibi B. Cemil Göker fut
bol federasyonunu takviye etmek m;ı.k
sadiyle kendilerine teklif edilen As
başkanlığı ve azalığı kabul ettikleri ha· 
her alınmıştır. 

Mahalle aralarındaki mezarlıklar 
İstanbul, (Telefonla) - Mahalle ve 

cadde anılarındaki tarihi kıymeti ol
mıyan mezarlıklar kaldırılacaktır. Bu· 
nun için bir proje hazırlanıyor. Yaz 
mevsiminde proje tatlıika başlanacak· 

tır. 

: ........................................................ i 
. . . 
~Hukuk Ilmini yaymai 
~ ku ·umunwı ~ . . : . 
i tertib etti~ i seri konferansların i . . i On üç" ncü unü ; 

: İstanbul avu atlarından : . . . . . . 
: B. Ali Haydar Özkent : 

!:.· ·==: 20·2-1937 cwnart si günü saat on 
• be te Ankara Halkevinde : 
i ver cektir : 
i Mevzu: . . i Türkiyede Avukatlık ~ . . . ········ ············· ............•.................... 

Lady Cl~ık 

amatörlük 

alcylıuırı: 

lngilterenin Fransadaki büyiik el· 
çisi Sir John Clerk'in karısı Lady 

Clerk değerli bir ressam ve heykel -
trqtır. 

Paris'te açhğı bir sergide kendisi
ni ziyaret eden bir gazeteciye Lady 
Clerk fU lnsa beyanatı vermiıtir : 

" - Ben ressamım. Levhalarmıı 
münekkid gözüyle tenkid ediniz. 
Çünkü hepsi satılıktır ve benim tik
sindiğim §ey amatörlüktür.,, 

Sporcular Lady Clerk'e kulak ve
riniz. 

Çin Cumhuriyeti 25 y~ında: 

Çin'de cumhuriyet ilan edileli, 

dört gün evvel, tam 25 yıl olmuştur. 

Bu hadiseden bahseden bir Av~ 

pa gazetesi, aon söz olarak, biliyor 
musunuz ne diyor? 

" - Çin bükümet merkezinde, o 

tarihten beri avrupalılara ya.sak olan 
mahalle kalmamııtır.,, 

Paris'te mii.cevlıerci mağazaları: 

Paris gazeteleri ıu haberi veriyor

lar: geçen gün tutulan hırsız çetesi 

Pariıte tHııdiye kadar tam 200 mü

cevherci dükkanını soymuştur. 

Azçok muhafaza altında bulun. 

mak lazımgelen müce\ herci dükkan

larının iki yüz tanesinin bir tek çete 

tarafından soyulduğunu dÜ§Ününüz. 

Ve sonra türk polisine dua edinİL 

İstanbul da 
kara nakliyatı 

İstanbul, (Telefonla) - Liman i
daresinin kara nakliyatmı da deruhte 
etmek talebinde bulunması üzerine Ji. 
man idaresi ile belediye arasında müza
kerelere başlanmıştır. Liman idaresi 
kara nakliyatını yeniden teşkil edeceği 
bir servisle idare etmek fikrindedir. 
Belediye esas itibariyle bu fikri kabul 
etmiştir. Ancak müşterek bir şirket 
kurulması yahud, yarı resmi bir mües
sese teşkiline taraftardır. Kati karar 
bayram ertesi verilecektir. 

Çocuk esirgen1e 
}{Ufl!IDUll 

yaı' 1~11ları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer_ 

kezi tardfmdan 1-2-1937 tarihinden 15· 

2-1937 t<ırihine kadar 2812 çocuğa yar
dım edilmiştir. 

Bunlardan 318 basta çocuk ve anne 
genel merkezin polikinliklerinde mu
ayene ve tedavi edilmiştir. 

Aycıca diş bakımı evinde de 315 ço
cuğun dişleri muayene ve tedavi edilmiş 
tir. 

1600 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolanndan istifade etmivtir. 

Süt d<.mlasından her gün 96 çocuğa 

süt verilmış ve 15 günde yekUn olarak 
872 kilo bedava süt tevzi edilmiştir. 

İlk ckullardaki zayıf çocuklar içn 
açılan ıışhaneden her gün 475 çocuğa sı
cak öğle yemeği verilmiştir. 

Yardım için genel merkeze başvu
ran 8 yoksul yavruya para yardımı ya
pılmıştır. 

KURUMA YAPlytN YARDIMLAR 

Çocuk Esirgeme Kurumundan 

Mısı. maarif nezar ti matbuat mü
dürü Bay B. Celalcttin her bayram oL 
du gibi 1'11 kurban bayramı için de kim. 
se iz yavrulara kurumumuz eliyle iki 
in iliz lirası g dermiı1tir. Bu devamlı 
şefkat eserinden dolayı kurumumuz 
k ndilerine teşekkür etmeyi borç bilir. 

§ Amerikada: Ditro"t şehrindeki va.. 
tandaşl:ııımız kimsesiz y vnılara 

yardım olmak üz re kurumumuza 200 

dolar teberrü etmişlerdir. 
Vatandaşlarımızın bu candan al ka· 

larına kurumumuz açık teşekkürlerini 
ve şükranlarını sunmayı borç bilir. 

Kaçakçılığın bir ba.fka §eldi: 

Yugoslavya'da Kuıvaç. tehri ci
vanndaki köylerden birinde bir a· 
dam, yıllardanberi Cura çalarak ve 
bu suretle yol kıyısındaki evlerde o

turanlara adeta konser vererek teh -
re dönmeyi adet etmişti. 

Bu muaikiıinas gece yolcugundan 
her nedense fÜphelenen gümrük kol
culan, köylünün curaamı yakmdan 
görüp seyretmek ben.ine dÜ§111Üfler 
ve şüphelerinde haksız olmadıklan • 
nı da anlamışlardır: Curanın geniş 

karnı kaçak tütünle dolu idi. 

Sinemanın bir w/siri : 

Angolo ormanlarında yafayan ya
rı vahıi l>ir kabilenin acaib adetleri 
hakkında bir vesika - film çevirmek· 
te olan aefer heyetinin reisi bir cemi
le olmak ÜHre, bu kabileye, çektiği 
filmlerden birini 1röstermek istemiı
tir. 

Perdede birdenbire kendilerini gö
ren yerliler avrupalı heyetin ruhlan
nı çalmış olduğuna hükmederek, ve 
aynı zamanda korkarak, dütmanca 
tavırlar takınmaya baılamışlar ve 
hatta heyetin kararıi.luru abloka al
tına almışlardır. 

Heyet reisi eski bir filim vermek 
suretiyle yerlileri n.ıhlannı iade etti• 
ğine ikna etmek zekasını göstermiş • 
tir. 

lnaanlar ve adetler faslına bunu 
da kaydediniz .. 

20. 2-1937 

Motorlu gemi 
inkişafı için 

• 
ınşasının 

yeni bir j>ro je hazırlandı 
Giimrük muafiyetleri genişliyor 
lktısad Vekaleti devlet müesse 

le kurulmuş şirketler tarafından sa 
lekette yapılan benzerleri için geti 
istisnasına dair olan kanunu değişt 
Veknlet projenin hazırlanması se
beblerini mucib sebebi er • yiha
smda şöyle izah etmektedir: 

"Son seneler içinde bütün dünya 
denizciliğinde motora karşı dikkate de
ğer bir temayül mevcuttur. Kömürü <>l· 
mıyan memleicet er için bu vaziyet ta
bii bir netice olarak kabul edilse bile 
kömüre sahih memleketlerin de bu te· 
mayülden kendilerini kurtaramıyarak 

gün geçdikçe motora doğru gittikleri 
görülme 1rtedir. 

Motorlu gemüere karfı alaka 
Motorlu gemilerin işletme cihazının 

bünyede kapladığı yerin küçüklüğü do· 
layısiyle hacimden, satın alma madde
sinin kömüre göre, bazı yerlerde daha 
ucuz olması ve umumi olarak az adam 
kullanılması ve çok masraflı olan ka
zan tamirlerine ihtiyaç bulunmaması 

gibi sebebler yüzünden de işletme mas
raflarından ehemiyetli nisbette tasarruf 
elde edilmekte olması ve netice olarak 
hem nakliye ücretlerinin ve hem de ta
şınan maddenin maliyet fiatmm ucuz· 
latılabilmesi gibi ekonomik sebcbler bu 
temayülde ehemiyetli bir rol oynamak
tadır. 

Dünyanın motora kar§ı olan bu te· 
mayülü karşısında bizim de bu hedef 
üzerinde yürümekliğimiz ve gerek ka
ra, gerekse denizde motor tekniğini in· 
kişaf ettirerek bunları sevk ve idare e
debilecek elemanları yetiştirmek zaru
reti verdır. Bundan dolayı bizim de 
dünyanın bu temayülüne uymak suretiy
le filomuz arasına aynı zamanda mo
torlu unsurların iltihak edebilmesini 
temin ve teşvik maksadiyle 3044 numa· 
ralı kanunun bazı hükümlerinin tadili 
için bu proje hazırlanmıştır ... 

Projenin metni 
Bir maddeden ibaret bulunan proje 

şudur : 
"Devlet müesseseleriyle türk veya 

türk sermaye iyle kurulmuş sirketler 
trrafmdan satın alınan buharlı gemi
lerle memlekette yapılan benzerleri i· 
çin getirilecek eşyamn gümrük resmin· 
den istisnasına dair olan 3044 numaralı 

Alım gül: 

Altın gül ismi· 
run ifade ettiği gibi 
altından yapılan bir 
güldür ki, papa

lar tarafından paskalyanm dördüncü 
pazar günü takdis edilerek kime tah· 
sis edilmiş ise büyiik bir dini törenle 
ona gönderilir. 

Katolik aleminde birkaç kırala ve 
kıraliçeye gönderilmiştir. B usefer de, 
Paris kuyumculanna ısmarlanmıı o • 
lan altın gül, evlenmeainin kırkıncı 

yıldönümü dolayısiyle ltalya kırali • 
ç.esine gönderilecektir. 

l' eni bir canavar düdüğü: 

Bütün Avrupa tehirleri, tayyare 
hüc\Unlarından korunma lwuırlıkla • 
riyle mqguldürler. Bu hazırlıklar a-

raamda da, icabmda bütün tehir hal
kınca ititilecek kuvvette canavar dü
dükleri konulmaaı vardır. Fa.kat ıim
diki canavar düdüklerinin aeai kafi 
değildir. 

Bu mühim davayı bir İsveçli mü • ı 
hendi.a halletmiıtir: bir otomobile da
hi tatbiki kabil olacak kadar küçük 

olan yeniicad düdük eskilerden on 
dört defa tiz seslidir ve ya:nlan lec • 

rübelere göre sekiz kilometre uzak, 
pençere ve kapıları sıkı sıkıya kapalı 
bir odada uyuyan en ağır uykulu ada· 
mı dahi derhal uyandırabilmektedir. 

* 
Not: Dünkü saynruzdaki fıkııalan· 

anızdan, Atina üniversitesine aid olan· 

da, üniver"liteye devam eden talebe mik· 

dan 14 bin yerine 4 bin olarak çıkmıı

tır. Düzeltiriz. 

ıeleriyle türk veya türk sennayeıiy• 
tın alınan buharlı gemilerle mem• 
rilecek eşyanrn gümrük resminden 
İren bir kanun projesi ha.zrılamıştıq 

kanunun birinci maddesindeki (Buhar. 
lı gemilerle} ibaresi (aleliimum den~ 
nakil vasıtalariyle) olarak değiştiril~ 

miş ve işbu kanunun ikinci maddesl 
hükmü ka1dmlmıştır.,. 

Galatada yapılacak 
yolcu salonu 

İstanbul, (Telefonla) - Galatada 
yapılacak olan yolcu salonuna aid pro. 
jeleri tetkik etmek üzere teşkil edilen 
jüri heyeti bugün saat 14 de güzel sa
natlar akademisinde ilk toplantısını 

vali, polis müdürü, gümrükler umum 
müdürü, muhafaza müdürü, deniz yol• 
lan umum müdürü, güzel sanatlardan 
mimar profesör Tot, profesör Sırrı, DeA 
imar müdürü ve liman mimarının buzu• 
riyle yapılmıştrr. Toplantıda mest 

programı tesbit edilmiş, idari iperle 
teknik huııuslar üzerinde çalışacak lı::()iıl 

misyonların azaları seçilmiştir. 

Bu komisyonlar 10 martta raporla• 
rmı hazırlamış olacaklardır. 12 martta 
umumi bir toplantı yapılacak ve eUI 

projeler teabit edilecektir. 

Eyup Belediyesinin 
güzel bir karan 

İstanbul, (Telefonla) - Keçi eti 
meselesinin önüne geçmek için beledi
ye esaslı tedbirler aldı. 

1 - Mezbahadan keçi eti alanlar 
tesbit edilecektir. Mezbaha idaresi al1• 
kadar belediye mıntakalarma keçi et? 
alan esnafı haber vereceklerdir. 

2 - Keçi eti satan dükkanlar daimi 
bir kontrol altında bulundurulacaklar. 
dır. 

3 - Bu dükkanlara "burada keçi etI 
satılıyor,. tabelası asılacaktır. 

4 - Keçi etlerinin üzerine "keçi e
ti,. damgası vurulacaktır. 

l_H_A_V_A_I 
i\nkaı·ada 

ha ar havası 
vardı 

• 
Istanbul kesif bir 

sis içinde idi 
Dün Ankarada bir bahar havası va1'ı • 

dı. Havanın ılıklığından istifade etmek 
isteyen '.ıalk bahçelere dağılmıştı. 

Dün en yüksek suhunet aıfırm üs. 
tünde 12 dereceye çıkmış. güne,de is• 
suhunet azami 37 dereceyi bulınUftUl'\ı 

Dün yurdun hiç bir yerinde yağıf olrds 
mıf hava Trakya ve cenub Anadolusun. 
da bulutulu diğer yerlerde açık geçmi' 
tir. En düşük ıuhunet sıfırın altında 

Erzurumda 10, Karata 14 derecedir. En 
yüksek dereceler ııfmn üstünde Antal 
ya ve Dörtyolda 18, Adana ve lzmirde 
19 dercedir. 

l.tanbulcla keal bir .U 
İstanbul (Telefonla) - latanbu~ 

da busabah kesif bir ıiı görülmüftiİSI 

Bu aiı 2.5 saat kadar devam etmif, bU 
yüzden scyrisefer ve limandaki faaliyet 
durmuştur. Birçok gemiler bala boğd' 

da bekltmtktedirler. Kara denizden bU 

gün saat 12 de gelmesi icabeden Tarı 
vapuru sis yüzünden boğaza giremeıniil 
tir. Rusyadan kömür yüklü olarak b~ 
reket eden ve busabah boğaz açıkları.ı 
na gelen Mariyos vapuru boğazdan içe• 
riye girmek istemiş, fakat Anadolu k~ 
vağı önünde karaya oturmuştur. GcJll1 
bin bir müşkülat içinde kendini kurtal"I 
mışsa da, demirlemiş ve yola çıkrnarnrt" 
tır. 
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i_n .. _gi_lt_e_re_n_in __ sı_·ıa_Ah_l_an_ma_s_ı B. Metaksasın 1 

Hükümete 400 milyonluk söyledikleri 

isti 
• • 
ıçın 

raz yapabilmesi 
salihiyet verildi 

(Başı 1 incide) 
tında olduğunu ve bu yolun doğruca 

harbe gittiğini söylemiştir. 
B. Baldvin verdiği cevabta, 1ngilte

renin asla taarruz niyeti olmadığım, si
Jahlanmadıkça ne İngilterenin emniyeti, 

ne de dünya sulhu içın faal bir rol oy
namanın mümkün olmadığım söylemiş
tir. 

Yeni bir Lokarno 
B. Baldvin demiştir : 

"- Hükümet Lokarno misakının 

yerine bütün Lokarnocu devletlerin iş
tirak edecekleri yeni bir anlaşma koy
mak ümidini kaybetmemiştir. 

Kolektif emniyetin gayesi şudur: 

İntizamı temin eden kuvvetlerin, inti
zamsızlık doğuran kuvvetlerden fazla 
olması ... Ben bu düşüncedeyim. İntiza
mı temin eden kuvvetler, hiç bir saldı
ranm harekete geçmesine imkan bırak· 
mıyacak kadar fazla olmalıdır.,, 

B. Baldvin 1ngilterenin emniyeti için 
fedakarlıkta bulunulması zaruretine ı

şaret etmiş ve şunları söylemiştir : 

Almanyanın da müdafaası 
İngiliz silahları, eğer yeni bir garb 

paktı ve buna dair bir anlaşma olursa, 
bu paktı diğer imzalryanlar tarafından 
sebebsiz olarak yapılacak bir tecavüz 
halinde Alrnanyanın müdafaası için İs· 
ti mal olunabilir ve lüzumu takdirinde 
istimal olunacaktır. İngiliz silahian, 
Büyük Britanyanm kendi fikrince Mil· 
letler Cemiyeti paktı mucibince lüzum
lu talakki ettiği bütün ihtimallerde te
cavüz kurbanına yardım için kullanabi
lecektir. lrak ile ittifak anlaşmamız ve 
Mısır ill' proje halinde bulunan anlaş
mamızla birlikte bizim tasrih edilmiş 
teahhüdlerimiz işte bunlardan ibarettir. 

Mıntahavi paktlar 
Biliyorsunuz ki, biz, mıntakavl pakt-

ları, çok büyük ehcmiyeti olan vesika
lar olarak te15kki etmekteyiz. Şurasını 
kabul elınek lazım gelir ki, bugünkü 
Milletler Cemiyeti, başlangıçta dikka
te alınan Milletler Cemiyetinden çok 
farklıdır. Dngün l\1illetler Cemiyeti dı
ş nda çok kuvvetli ve mükemmel suret
te silahlı hir kaç millet billunmaktadır. 

Bu va;,:İyctte Milletler Cemiyeti i
çinde kollektif cmııiydt için çalışmaya 
uğraşanların yolun üzerinde güçlükie, 
iktihamt pek zor gü'(liiklerdir. 

Son yıllardaki dunımsuz!uğıın 
sebeblerinden biri 

Avupa a, son iki üc sene içınde du
rumsuzluğun en büyük es:!b~bl~rinden bi
risini, Büyük Britanyanrn taahhüdleri 
ve mesuliyetleri ile maddi' kuvveti aıa
sındaki miivazenesizlik teşkil etmiştir. 

Taahhüdlerimizin ve mesuliyetler~mi

zin, maddi kuvvetimizin bu derece yu
kar smda olmasından dolayı çok güç 
olan vazifemizi, kollarımız daha kuv· 
vetli olsaydı daha kolay yapabilirdik. 

Milli müdafaa ile kollektif emniyet 
arasında tezad yoktur. Eğer bugün Av
rupada bir harb çıkarsa, bu harb bir ye· 
re inhisar etmiyeıek bütün Avrupayı 

saracak ve o zaman dünyada insanların 
düşünebilecekleri şeylerin en dehşetli

si vukua gelmiş olacaktır. Eğer kuvvet
ler, aşağı yukarı birilıirine müsavi olur
larsa, 1914 senesi bu sefer tabii daha bü
yük feca;:ıtll', tekrarlan;ıraktır. 

KollelltİI emniyet fikri 
Kollektif emniyet fikri şudur : Ni

zam güden tarafın kuvveti o datece yük
sek olmalıdır ki, hiç bir saldıran her 
hangi bir tecavüze ba.~lryaınasın. Eğ~r 

Milletler Cemiyeti evrensel bir hal a· 
lırsa, bu vaziyet, hakiki surette, tecel
li edecektir. Fakat bugün eğer kollek
tif emniyet bakımından taahhüdlerimiz 
yüksek ise, kendimizi müdafaa içın ay
nı derece kuvevtli olmamız lazım gel
mektedir. 

Eğer garbi Avrupada tecavüze kaışı 
bir karşıhklr yardrm paktı vücud bul:.ır
sa, bu paktın, sulhu temin edebilc.cegi
ni sanı ~·orum 

Şayed pakt bozulursa ..• 
F<\kat şayed bu pakt bozulur ve biz 

de lıu pııkta girmiş bulunursak, karada 
ve ha\;Hıa birinci srnrf kuvvete bir Av-

rupa devleti ile derhal karşı karşıya gel
memiz mümkündür. 

Kollektif emniyet mucibince, bu çar
pışmanın bir kısmını ve her halde deniz 
çarpışmasını üzerımize almamız lazım 

gelecektir. Hava bakımından da açrk 
bulunuyoruz. Bütün bu sebeblerden do
layı, eğer Büyük Britanya tam rolüniı 

ifa etmiyecek ve kendisini lazım geldi
ği gibi müdafaa eylemiyecek ise, bbyle 
bir kollektif emniyet paktına girmemiz 
çok tehlikeli bir iş olacaktır. 

Bu müdafaa tekliflerinin arzedilme
sine sebeb işte bunlardır.,, 

Proje k.ahul ,edildi 
Londra, 19 (A.A.) - Avam Kama

rası, hükümete dört yüz milyon ingi1iz 
lirasına kadar istikraz yapabilmesine 
salahiyet verilmesini tasvib eden tekli
fi, 145 reye karşı 329 reyle kabul etmiş-

tir. z 

Amerikanın donanması 

Va§ington, 19 (A.A.) - Deaiz da
iresi direktörü Amiral Vilyam Lahi, de
niz bakanlığının B. Ruzvelt'e bir teklif 

yaparak Amerika do.1anmasının ingiliz 
donanmasiyle mutlak surette müsavi 
olma.sıru istiyeceğini bildirmiştir. Zira, 
İngiltere donanmasını kuvvetlendirdiği 
takdirde, Amerika da kuvvetlendirme
ye mecbur olacaktır. Bununla beraber 
Amerika, İngiliz yeni inşaatı hakkında 
resmi: malU.mat almadan hiç bir te§eb
büste bulunmryacaktır. 

Deniz .silahlannı artıran 
memleketler 

Londra, 19 (A.A.) -Siyam ve Fele
menk Hin:listanı - yaui İngilterenin Sin
gapur deniz üssüne yakın olan iki devlet 
de ehemiyetli silahlanma programlan 
tesbit etmişlerdir. Siy-...m, teslihatına iki 
buçuk milyon ingiliz lirası yani büdce
sinin dörtte birini ve Felemenk Hindis

tanı da dört milyon tahsis etmiştir. Si
yam hükümeti Amerıkaya mühim mik
darda seri bombardıman tayyaresi si
pariş ettiği gibi İtalyada 9 torpido ve 
Japonyada dördü deniza'tr ve ikisi top 
gem'si olmak üzere 10 gemi inşa ettir
mektedir. 

Ol/, Kii~ESI: 

"Fabrikalar muhtelif eb'adda tuğ
la imal ettikleri için ba~ka bir yerden 
tuğla almağı taktirde ihtiyaç görül
miyordu. Çimento da aynı şekilde mü
teaddit evsaf yüzünden bir takım 
müşkilat ortaya çıkarıyordu.,, 

"ihtiyaç görülemiyordu,, bu mana
da kullanılmaz. burada ''ihtiyacı gi
dermek veya kar§ılamak,, gibi bir ta
bir kullanmak lazımdı. 

"Müi.caddid evsaf,. ne demektir? 

"M Üi:caddid,, "kelimesi,. ••muhtelif,, 

yerinde mi kullanılmış "cbad,, yerin

de ölçü demek de daha uygun olur
du.,, 

* * * 
Semtlerinde lıütübhane açılmasını 

isti.ven bir okur mektubunu basan ga

z.ete kendi namına ilave ediyor : 
. "Alakadarlardan Eyüp gençleri

nm bu dHekJeri yerine getirilirse mem
lekete daha faydalı bir hizmet görül
mü~ olnıaz mı diye soruyoruz .•. 

"Daha,. bir kıya. edcıtıdrr. Halbu
ki burada "Daha faydalı,, vasfının ne-

ye nauıran kullanıldığı tasrih edil

memiş, ve belki de "bir hizmet daha 
görülmüş olmaz mı ,, denilmek isten
miştir. Cümlede noktalamaya hiç dik
kat edilmediğini de görüyoruz. 

*** 
"Muhtelif vekaletlerden seçilecek 

birer zevat .•• ,, 

Zevat, yanlı§ olarak cemi şeklinde 
kallanılrnq. Esa.sen doğru olsaydı bi
le, "zatlar,, den~lmesi. daha muvafık 
olurdu. 

Balkan Birliği bu konf e
ranstan her zamankinden 
kuvvetli olarak çıkmıştır. 

Atina, 19 (A.A.) - Başvekil B. Me
taksas müttefik devlet hariciye nazır· 
larınm hareketinden sonra basın dele
gelerini kabul ederek demiştir ki: 

"- Yunanistan da tıpkı üç mütte
fiki gibi, Balkan antantı konferansın· 
dan tamamiyle memnun olabilir. Bal
kan birliğimiz bu konferanstan her za
mandan ziyade kuvvetli olarak çıkmış
tır. Yunan milletine bu inancayı ver
mek ve bir sulh ve nizam unsuru olan 
Balkan antantının hiçbir zaman sarsıl
mıyacağı kanaatini izhar etmekle balı-
tiyanm." 

B. M etaksa:nn kabinede izahatı 
Atina, 19 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: B. Metaksas bu sabahki Ba
kanlar meclisine, 15 şubattan 18 şubata 

kadar Atinada toplanan Balkan antantı 
konferansının neticesi hakkında malu
mat vermiştir. 

Bakanlar meclisi, Başvekil tarafın
dan takip edilmiş olan dış sıyasanın y~
rinde olduğunu parlak surette gösteren 
ve Balkanlar barışını memleketin ihy::ı
sı için hükümet tarafından hazırlanmış 
olan programın müsbet bir surette in
kişaf ve tatbikine imkan verecek bi:' 
surette temin eden bu neticeleden do
layı kendisine müttefikan minnettarlı
ğım bildirmiştir. 

Konferansın kararlan, başbakan ta
rafından milli müdafaa teşkilatı için it
tihaz edilen mesud ve kati tedbirlerle 
birlikte konseyin müşahede ve te.ipit 
ettiği veçhile, bütün Yunanistanda em
niyet hissini takviyeye hizmet ve mem
leket ekonomik hayatı ile millet refa
hının faydalı bir surette istihalesi için 
İcab eden havayı tesis etmektedir. 

Elen kıralı adaları ziyarete gidiyor 
Atina, 19 (A.A.) - Gazetelere gö

re, kırat Jorj yarm Averof zırhlrsiyle 
Sakız, Midilli ve Sisam adalar;.nı ziya
rete gidecektir. 

Kıral çarşamba günü dönecektir. 

Elen gazetelerinin 
yazdıkları 

Atin.a, 19 (A.A.) - Bütün gazeteler 
baş makalelerini Balkan antantı konse
yinin neşrettiği tebliğin tahliline hasret
mektedirler. Gaı:etelen bu tebliğin ihti
va ettiği sarihlik ve katilik ile Balkan 
birliğine yeni bir kuvvet ve canlılık 

verdiğinde müttefiktirler. 

Proia diyor k1: 
Kuvvetli bir sulh fileti olan Balkan 

antantı sulhun muhafazası yolunda sar
fedilen gayret'eri ancak kuvvetlendire
bilir. O sulh ki Balkanların inkişaf ve 
refahı için esaslı bir şarttır. 

İngiliz italyan anlaşması tebliğde 
akdeniz sulhu için ciddi bir garanti 0 • 

larak ~ikr diliyor. Türkiye ve Yunanis 
tanın geniş sahillere malik bulundukla
rı ve Yugoslavya ile Romanyanm da 
birisi Adriyatikte, diğeri de Karadeniz
de bağlı bulundukları bu denizin vazi
yeti bu suretle hiç değişmemiş oluyor. 
Filhakika tebliğ Balkan antantx dev
letleri ve diğer Akdeniz memleketleri 
için mesud olan bu hadiseyi meskfıt ge
çemezdi. 

Fakat tebliğin en mühim kısmı bul
gar - yugoslav paktına aid olanıdır. Bal
kan antantı bu pakt hakkında resmen 
vaziyet alm1ş oluyor. Balkan devletleri 
bu paktı antantrn gayesine tam;univie 
uygun ve binaenaleyh Balkanl2rrla :u:. 
hun istikrarına hadim olarak teliikki e
diyorlar. .. 

Elefteron Vima aynı suretle müta
lea yürütmektedir. 

Kudüste müsademe 

Kudüs, 19 (A.A.) - Bugün ögleden 
sonra arablarla müfrit yahudilerden 
müteşekkil olan revizyonistler arasında 
bir müsademe olmuş, polis ve kıtat ateş 
etmeğe mecbur kalmışlardır. 

Alman son malfunata göre kıtaat ha· 
vaya ateş ettiği için ne raralı ne de ölü 
yoktur. Daha evvel karı~ıidık esnasında 
bir kaç polis memuru yaral· n:nıştır. 
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Dünyanın 
Sahibi kimdir? 

Başlıca 
• 

genış 

sömürgeci devletlerle 
erazi sahibi devletler 

·--------· 
Alr~nlara sömürge verilme sinin leh ve aleyhinde ne§riyat 

yaptıgı şu sırada ıömürgelerin geni§liğini, bunlara kimlerin 
salıib olduğunu ve 1914 den evvel almanların nerelerde ve ne 
.lwdar sömürgeleri olduğunu anlatan§ ukısa yazıyı Lu dergi-

sınden alıyoruz: 

~ < n ürgeci lmp~rator:uklar 1 
ING1L1Z İMPARATORLUGU -

Topraklarının satıh mesahası 35 mil
yon kilometreden fazladır, yani Avru
padan üç buçuk defa büyüktür. Anava· 
tanın mesahası ancak 241.000 kilometre 
murabbaı ve nüfusu 48 milyondur (Ki
lometre ba~ma 200 kişi). Dominyonla -
nn mesahası ise 19.400.000, Hindistan 
imparatorluğu 4.700.000 ve Asya, Afri
ka ve Okyanostaki ingiliz mandası al -
tmad bulunan topraklar 2.900.000 kilo
metredir. Asıl sömürgelerin mesahası 

ise 10 milyon kilometreye yakındır. 

FRANSIZ İMPARATORLUGU -
satıh mesahalan 12 milyon kilometre

den fazla toprakları ihtiva eder. Ana
vatanın mesahası ancak 550.000 kilomet
re murabbaı (toparlak hesabla) ve nü
fusu ise 41 milyondur. Yani kilometre 
başına, aaşğr yukarı 75 kişi düşmekte • 
dir. Afrikadaki fransız ınandat.ı altın -
da bulunan yerlerin (eski alman sömür
gelerinin) mesahaları 483.000 kilometre 
murabbaıdır. Fransanın bundan başka 

yakın şarkta (Suriye ve Lübnan) man
da altında toprakları vardır. 

BELÇİKA - Afrikada 2 milyon 
kilometre murabbaı genişliğinde sö
mürgeleri vardır. Vaktiyle Şarki Afri
kadaki almanlara aid bulunmuş olan 
(Deutsch Ost - Afrika) 54.800 kilo
metre murabbalık Ruanda Urundi ara
zisi şimdi Belçika mandası altına ko· 
nulmuştur. Belçika anavatanının mesa
hası 30.400 kilometre murabbaı ve nü -
fusu 8.100.000 dir; yani kilometre ba
şına 266 kişi isabet etmektedir. 

İT ALYA - 310.000 kilometre mu
rabbaı anavatan arazisinde 44 milyon 
nüfus, yani kilometre başına 133 kisi 
barındırmaktadır. Habeşistanm zab '. 
tından önce İtalyan sömürgeleri Afri
ka'da 2.200.000 kilometre murabbaı me
sahasında bir toprağı is.gal etmekte idi 
ise de ekonomik faydası pek azdı. İtal
ya, Habeşistan zaferinden sonral mil -
yon yüz yirmi bin kilometre murabba
lık zengin ve verimli araziyi kendine 
ilhak ederek genişlik bakımından dün
yanın üçüncü sömürge imparatorluğu 
oldu. 

PORTEKİZ - Afrika'da 2.080.000 
kilometre murabbaı genişliğinde sö • 
mürge sahibidir. Anavatanın mesahası 
ancak 92.000 kilometre, nüfusu ise 
6.700.000 dir. (Kilometre başına 74 kişi) 

HOLLANDA - Sömürgelerinin 
mesahasr 2.040.000 kilometre murabbaı .. 
dır. Anavatanın mesahasr 34.000 kilo -
metre murabbaı, nüfusu 8 milyon vo 
kilometre başına isabet eden nüfus mik· 
dan 232 dir. 

İSPANYA - Afrika'da 312.000 ki· 
lometre murabbaı sömürge sahibidirc 
Anavatanm nüfusu 24 milyon ve me· 
sahası 512.000 kilometre murabbaıdır. 

(Kilometre başına 47 kişi) 

Geniı sahaı memleketler 1 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLET· 
LERİ - Mesahası 7.850.000 kilometre 
murabbaı ve nüfusu da takriben 125 mi) 

yondur; kilometre ba~ına 16 kişi isa • ' 
bet etmektedir. Merkezi: hükümetin bu• 
lunduğu bu araziden ba~ka Amerika 
Birleşik Dev'Jetlerinin 1.630.000 kilo-

metre murabbaı genişliğinde 
geleri vardu. 

sömür• 

SOVYET CUMHURİYETLERİ 
BtRLtCt - Aşağı yukarı 21 milyon 
kilometre murabbaı genişliğinde yek .. 
pare bir araziyi iı;,gal etmektedir. Rus• 
ya'nın A vrnpa kısmında { 4. 760.462 ki• 
lometre murabbaı) 128 milyon ve her 
kilometrede 27 nüfus vardır; Asya kıs• 
romda ise (16.500.000 kilometre 37 mil
yon nüfus ve her kilometrede iki kişi 
barınmak tadır. 

Büyük devletler 
1 

ALMANYA - Arazisinin mesaha· 

sı 470.000 kilometre murabbaı ve nüfu· 

su 67 milyondur; yani kilometre başı· 

na 143 kişi isabet etmektedir. 1919 dan 
beri hiç bir sömürge sahibi değildir. 

POLONYA - 388.900 kilometre 

murabbaı arazide 34 milyon nüfus sa • 

hibidir. (Kilometre başına 83 kişi) 

1914 den evvelki Alman sömürgeleri 
Mesaha Kle. 

Şarki alman Afrikası 995.000 
Garbi alman Afrikası 835.000 
Kamerun 790.000 
Togo 87.000 

Afrika'da yekWı 
. 

2.707.000 
Yeni Gine ve Bismark 
adaları, Karomin, Maryan, 
Marşa! 242.500 
Samoa 2.600 
Kin. Çu 500 

Umumi yekun 2.952.600 

S ovyetler birliği 

ağır e..ıdüsi:ri 

komi!ieri öldü 
Moskova, 19 (A.A.) - Sovyetler 

birliği ağır endüstri halk komiseri Gri
gori Koııı:.ttantinoviç Organikidze kre. 
mlindc:ki apartmanında kalb sektesinden 
ölmüştür. 

Kend'si ayni zamanda komünist par
tis:nin merkez komitesi siyasi bürosu 
azasından idi. Cenazesi törenle kaldırı
lacak ö1iısü sendikalar evinde teşhir olu

nacaktır. 

Moskova, 19 (A.A.) - Bugün daha 
sabahleyin erkenden lVIoskova ve bütün 

sovyetler b'rli~i derin bir matem için:le
dir. Fabrikalarda ve müesseselerde Or
conikidze'nin hatırası için mitingler ya
pılmıştır. 

Alman 
Nüfus Avrupalı Nüfus 

7.750.000 5.300 4.100 
260.000 14.800 12.300 

3.850.000 1.871 1.650 
1.000.000 370 320 

12.860.000 22.341 18.370 

600.000 1.430 1,010 

40.000 550 330 
190.000 4.500 4.300 

13.690.000 28.821 24.010 
Al 

Fransız parlamentosu 
Para kaıiununu 
Kabul etti 

Paris, 19 (A.A.) - Parlamento para 
kanununu senatonun istediği şekilde ta
dilini 195 reye karşı 385 rey ile kabul 
etmiştir. 

1-10-1936 tarihli para kanunu, bu ka 
nunun neşrinden evvel altın frank olarak 
tesbit l·dılen enternasyonal tediyeler 
hakkında kabili tetkik değildir. Bu hu· 
sustaki ahkam, 1~19-1936 tarihinden i
tibaren tatbik edilecektir. 

B. Musgolini 
Trablusa gidiyor 

Roma, 19 (A.A.) - B. Mussolini, 
martın 9 unda Trablusa gidecektir. DU· 
çenin ~imali Afrika seyahati, 10 gürı 
kadar devam edecektir. 



ULUS=====================================-.,,,..,,.--~~ 5 
==== 20 • 2 - 1937 
-r 

Anayasadaki tadilit dolayısiyle Kaınutajrda 
yapılan müzakere zapbnı ~ynen neşrediyoruz 
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Karar No. 975 
Büyük Millet Meclisinin 5,2.ı937 

tarihindeki in'ikadmda, Teşkilatı esa· 
siye kanununun bazı maddelerinin ta· 
dili hakkında cereyan eden müzakere 
zabıtlarının bütün mentlekette aynen 
neşir ve tamimine karar verilmiştir. 

8-2-1937. 

(Bu kararda yazılı müzakere zabıt· 
lan ay nen aşağıya dercedilıniştir.) 

5.2.1937 cuma, açılına sa.ati: 15 

Başkan: Abdülhalik Renda 
Katipler: Naşid Uluğ (Kütahya) 

Ali Zırh (Rize), 
S - Malatya mebusu ismet lnö~ü 

ve 153 arkadasının Te~ldlatr esasıye 
kanununun 2, #, 47, 48, 49, 50, 61, 74,. ve 
75 inci maddelerinin değiştirUmesıne 
dair kanun teklifi ve Teşkilatı esasiye 

enciime:ıi mazbatası (2144) 
Başkan - Encünıen mazbata~ında 

müstaceliyet kararı istiyor. Evvela onu 
reyi alinize arzediyorum. Kanunun 
müstaceliyetle, encümenin teklifi veır· 
hile müzakeresini kabul buyuranlar .• 
Kabul buyurmayanlar .. Kanunun müs· 
taceliyetle müzakeresi kabul buyurul· 

muştur. .. 
Heyeti umurniyesi hakkında ınuta-

lea var mı? 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya {Muğ-

la) - Sayın arkadaşlar; başta Cumhu· 
riyet Halk Partisinin Umumi Reis Ve
kili Büyük Başvekil İsmet İnönü ~Idu· 
ğu halde Partinin mebuslarından 15.3 

arkadaşın imzası ile hazırlanan Teşkı
latı esasiye kanunu tadilleri huzuru• 
nuza sunulmuş bulunuyor. Bu tadilleri 
icab eden zaruretleri huzurunuzda ar
zetmeği büyük şeflerim bana vazife o· 
larak verdiler. Bu ödevimi yapmak için 
müsaadenizi rica edeceğim. c umhuri
yet Halk Partisinin prensipleri, prog· 
ramında vazıh bir surette tesbit edil· 
miştir. Bu, cihanca malfundur. Tatbi
katı için de bugünkü türklere ve Tür

kiyeye bakmak kafidir. İcra faaliyeti
nin ateşleri arasında hayatın ve siyasi 
hayatın seri geçen sellerinin cereyan· 
ları arasında belki hakikat e>bjektif ola· 
rak görünmiyebilir. F akat önümüzde 
şaşmaz ve yandmaz acı da olsa, tatlı da 
olsa, herkese ve her zaman hakikat söy
liyen bir tar ih vardır. Onun ınütalea, 
müşahede ve mukayesesinde herkes ser· 
besttir. Biz, tarihi önümüze bimehaba 
açabilir ve bakabiliriz: Zaten insanlık 
tarihi türklerle başlamıştır. Türk olma
saydı belki tarih olmazdı ve muhakkak 
ki medeniyet de başlamazdı. (Bravo 

sesleri, alkışlar). 
İnsanlık tarihinin başlangıcından 

son g ünlere kadar beşeriyetin faaliyet 
dalgaları aıasında bu kadar d erin ve ge
niş hamlelerle müessir olan türkler son 
asırlarda ve son devirlerde büyük teb.. 
likeler geçirdi. Türkler coğrafyadan 
kaldırılmak ve istikbal tarihinden si-

linmek istrndi. 
Biz tarihe kaza ve kaderin bir neti

cesi nazariyle bakmadığımız gibi, tari
hin L::>yle ka~a ve kaderinden ve zaru
ri akibetlerinden gelen hükümlerine de 
boy un eğmeği b-ilmiyen bir milletiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Bizim k(.l .ıa· 
atimizce her millet kendi tarihini ken· 
di yapar. O fena neticeler, o milletin 
kusurunun eseri ve amelinin cezasıdır. 
Eğer bu gün iyi neticeler görüyo~sa~ 
onu bu milletin yaptığı ve başardıgı ı· 
yi i c:lere vermek zaruri olur. Tarihin 
neticesinin zaruri ve mukadder olnıadL 
ğr gene bir türk tarafından, türklüğün e

lilc ve : ı.ı k ]erin k-aniyle isbat edilmıştir. 
Tarih in seyrini değiştirdik. Ve türkP. 
atfedilen menhus tali bir defa daha ye· 

niJdi. ( A 1 krşlar ). 
Atatürk; bu millette mevcud olan 

bütün yüksek seciyeleri ve alicenab 
has letleri nefsinde toplayarak milletin 
azmi iradesini birleştirdi ve kendi azmı 
iradesine katarak türk milletini mah
volmaktan kurtardı. Şimdiye kadar türk 
tarihi isbat eder ki türkler için esir 
0 1 mak mahvolmak demektir. Atatürk; 
türk istiklalini kurtarmakla beşeriyete 
de, m~d ~niyete de büyük hizmet etti. 

Tarih Atatürkten bahsederken, Ata
tür'.ün yüksek vasıflarından bahseder
ken hiç şüphe etmemeli ki en biiylık 

Millet ve devlet hayatında bir dönüm noktası olan bu celsenin zabıtları 
tarihi bir vesika değerini taşımaktadır. Müzakerelerin ertesi günü ga
zetelerde eksik olarak çıkan bu metinlerin tamamını okur larnnız bu sil tını
larda aynen bulacaklardır .. 

vasfını beşeriyete yaptı'ğı bu hizmette 
örecektir. Türksüz bir tarih ne kadar 

~uzlimolurdu. Hele türksüz kalacak 
beşeriyet ne kadar sefil ve süf11 bir 
manzara irae eder, hepiniz tahmin ve 
tahayyül edebilirsiniz. Türkün olmadı· 
ğı bir tarih karanlık ve kaotik olur. 
Zaten türk akibetine bu kasdı yapan· 
}ar kendilerinin yaptığr fena niyetin, 
kötü kasdin cezasını az bir zamanda 
gördüler. Türk kendi tarihini ve taliini 
kendi yaptığı vakit ve kendi yaparken 
hiçbir kimsenin, hiçbir tarafın ne tesi
rine kapıldı ve ne de yardımını gördü. 
Ne buldu ise kendinde buldu ve kendi 
eliyle yaptı. Ve yaptığı şey, tarıhten 
aldığı, müsbet, muayyen tecrübelerden 
edindiği kanaatler üzerine müessestir. 
Maddi vesaiti kendi idrakine istinad 
ettirtti ve bu sayede istiklalini kurtar
dı. Atatürk türk istiklalini kurtardık
tan sonra türk bir daha böyle badirele
re, tehlikelere dönmiyecek bir devlet 
sistemi kurdu. Bu devlet sisteminde 
tatbik edilecek olan prensipleri vazıh, 
açık ve müsbet olarak program halinde 
tesbit etti. Bu programı ve bunun 
tatbikini kendi kurduğu Cumhuriyet 
Halk Partisi eline ve mesuliyetine 
verdi. Cumhuriyet Halk Partisinin 
prensipleri evvelemirde modern bir 
devlet kurmaktır. Türkün tarihine, se
ciyesine, alicenablığma ve gururu mil
lisine muvafık olarak bir devlet yarat
maktır. Bu devletin vasıflarını ararken 

hepsini ayrı, ayrı tarihFen alınmış, ha
kikatten alınmış, icraattan alınmış pre~ 

siplerle ayrı, ayrı vasıflarını tayin etti. 

Bunların başında devletçilik gelir. 
Türk milleti devletcridir. Asırların gös
terdiği, tarihin seyri isbat etmiştir ki 
modern tekniğin ve ekonominin, mali
yenin teknik ve müsbet icablarına, gün
delik hayatlarını ferdi olarak ve cemi
yet halinde uydurmıyanlar daima geri 
kalmağa mahkumdurlar. İlerlememek 
gerilemek; gerilemek, ezilmek demek
tir. Hayat mübarezesinde, bahusus dev
letler arasındaki hayat mübarezesinde 
geri kalmak çiğnenmek demektir. Çiğ
nenmemek için türkün hergün daha 
fazla ileri a.drnı atması lazrrıı ve şart· 
tır. Biz yakın mazinin b1raktığı boş
lukları doldurmakla mükellef olduğu
muz gibi atiyen de ırocuklarımıza hicr· 
bir fena miras bırakmamak mecburiye
tinde bulunan bir nesiliz. Mazide, za
manda ve mekanda yapılan hataları aı: 
zamanda telafi ederek istikbali ona gö
re hazırlamak lazımdır. Yalnız mazinin 
kusurlarını itiraf etmek veyahud ört· 
mek kafi gelmez. İstikbalin de icabla.rı· 
nr ona göre hazırlamaılc iktiza eder. Bu 
vasfı haiz olmıyan devletlerin bilhassa 

türk devletinin istikbalinden dahi şüp
he edilebilir. Atatürkün kurduğu pren
sibin asliyeti bundadır. Eğer biz Ata
türkün türkleri kurtarmış olmak itiba-

riyle, türklere yüksek medeni vasıfları· 
nı tekrar iade etmiş olmak itibariyle 
kendisine karşı şükran hissediyorsak 
bunun ifasını ve ifadesini kurnuğu 
prensipleri sadakatle feragatle ve sami
miyetle takibde aramak icab eder. Türk 
milletinin bu prensiplere ne kadar bağ
lr olduğunu hergün bir misaliyle gör-

mekteyiz. 
Arz ettiğim prensip 1 erin başlıcaları· 

nın Te~kiiatı esasiyemize geçmesi, A· 
tatürkün prensiplerine milletçe bcra· 
ber bağlılığımızın ve samimi ilgimizin 
hukuki ifadesidir. Biz istiyoruz ki, si· 
yaset ve icraat sahalarnda yaptığımız 
işler irfan ve vicdanı hukukiler.de yer 
bulsun ve hukuk! hayatın mebdeı, men
şei ve istinadgahı olsun. O itibarladır 
ki, devletçilik vasfını teşkilatı esasiye-

ye koymak kararını verdik. . .. 
Atatürkün vazettiği prensıpler turk· 

tür. Yani asliyeti ve menşei _itib~riyle 
taınamiyle milletin kendi .secıyesındeo 
alınmış ve onun bütün ihtıyaç ve zaru· 

retlerine uygun olarak seçilmiştir. Bu 
prensipler aynı zamanda türkçüdür de ... 
Bu itibarladır ki mitl1cilik vasfı kendi· 
liğinden çrkan bir zaruret olur. (Bra
vo seslt"ri). Bu milletin son asırlarda, 
gerek ekonomik hayatta, gerek sosyal 
hayatta çektiği elemleri burada tekrar 
etmek istemem. O son safhaların lır:ıtin 
sahnelerini Atatürkün nutuklarında 

açık olarak görmek mümkündür. Eğer 
tekrar bu acı hatıralara dönmemek bu 
elim hayatı yaşamaına.k ve beşeriyete 
de böyle bir felaket hazırlamak istemi
yorsa, türk milleti, behemehal türkçü 
ve millici olmak lazımdır. (Bravo, çok 
yaşa sesleri, alkışlar.) 

Türk milletini beşeriyet içerisinde 
medeniyete yarar, sulha hadim, müm
taz bir camia yapmak için evelemirde 
türk milletini istikbal tarihinde de 13.
yik olduğu medeniyet seviyesine çıkar
mak lazımdır. 

Bu itibarla millici olmak bizim za
ruri şiarımızdır. Fakat bizim millici şi
arımxz dar ve inhisarcı değildir. Bi
zim milliciliğimiz medeni beşeriyet İ· 

çinde onun esaslı bir unsuru olarak in
sanlığın ila ve tealisine ve bütün dün
yayı mesud ve müreffeh yaşatmıya ma
tuf bir milliciliktir. 

Diğer bir vasfımız da halkçı olmak
tır. Halkçı olmak alicenablığımızın na

zari bir eseri değildir. Zaten biz pren
siplerimizi koyarken geçmiş zamanlara 
aid veyahud insanların yüksek hislerin
den mütevellti mücerred mefhumlara 
kapılarak koymadık. Biz doğrudan doğ
ruya sulh ve medeniyet amili olarak 
bir türk istiklalini ebediyen korumak 
icrin ne gibi şartlar dairesinde yapılııca· 
ğını anyarak ve icab eden ~a·tları tes
bit ederek aldığmuz halkçılık bir mer
hamet eseri değildir. Halkçılığuruz 

doğrudan doğruya bu memleketin kur
tarılmasr, müstakil olarak insanca yaşa
ması için bir şartı evveldir. Bizim halk
çılığımız; halka doğru, halk için de~il, 
halk tarafından ve halkla beraber sis
temidir. (alkışlar). Bu sistem memleke
tin doğrudan doğruya halk tarafından 

idaresini istihdaf eder. Bizde ferd ve 
sınıf imtiyazı yoktur. Bütün vatandaş
lar üzerinde kanunlarımız tamamiyle 
müsavi olarak mer'i ve caı·idir. İttıla· 
xmıza vasıl olacak da cezasını görmiye
cek bicrbir kanuni kabahat yoktur. 

Halkçılığımızın tatbikatta ve teşrii 
hayatta yeni yeni elemanlar olarak ci
hana nümune olacak kadar ileriye vax
mış hukuki eserleri vardır. Partimizin 
her sene toplanan ocak kongı el eri, iki 
senede bir toplanan vilayet kongrel-:ri, 
dört senede bir toplanan büyük kurul· 
tayı; Avrupa hukukunda inisiyatif, bejis-
latif ve referandum deni!en esasların a
meli tatbikinden ba~ka bir şey değildir. 

Biz yaptrğınıız i'jleri her sene bu kon· 
grelerde gözden geçiriyoruz ve oradan 
alman neticeleri huzuru alinize arzet· 
mekteyiz. Büyük Meclisin kanunların
daki isa.betin en büyük amili de halkın 
fikirlerini almak ve mütalealanna Jayik 
olduğu ehemiyeti vererek kanunların 

hazırlanmasında müessir kılmaktadır. 

Binaenaleyh bu kadar lüzumlu ve önem
li bir prensibin teşkilatı esasiyeye gire· 
rek ammenin vicdanında bir hukuk esa
sı olarak te'akki edilmesi elbette çok iyi 
ve zaruri bir şeydir. 

Arkadaşlar; bu memleket !tahinle
rin ve gayri mesullerin vicdanlara amil 
olmasından ve Devlet ve Millet işlerini 
görmesinden çok zarar görmüştür. Eğer 
türkün yolu baş.ka yerlerden geç&.:ydi 
ve orta asırlardaki zamanlarda kendi 
bildiği, kendi yaptığı kanunlarla idare 
etseydi devlet ve millet idaresini mis
tik ve doğma.tik esaslara bağlamasaydı 
ilk zamanlarda ve osma.nlılarm ilk de· 
virlerinde olduğu gibi kendini kendi 
kanunları ile ve usulleri ile idare et
aeydi bugünkü bulunduğundan dliha 

çok ileri ve geniş olur ve medeniyete 

daha çok hizmet ederdi. Türk milleti
nin son asırlarda gördüğü felaketlerin 
crektiği sıkıntıların sebebleri, aslı bi; 
takrın gayri mesullerin ve gayri meri 
memba ve vasıtaların yaptıkları kanun
ların altında zebun olarak iş görmek 
mecburiyetinde kalmasıdır. Mademki 
tarihte deterministiz, mademki icraat
ta pragmatik maddiyetçiyiz, o halde 
kendi kanunlarımızı kendimiz yapmalı
yız. Kendi cemaatimizi maverayı dün
yaya teallfık eden her türlü endi~eler
den her türlü lahuti hayallerden mü
berra olarak kanunlarımızı bugünün İ• 
cahlarım, maddi zaruretlerini göz ö
nünde tutarak yapmalryız. Memleketin 
maddi hayatı ancak bu suretle kurtu· 
lur. Maneviyatı için türkün temiz ahla
kını inkişaf ettirmek kafidir. Onun i
çindir ki biz her şeyden evel laikliği
mizi ilan ettik. Kanunlarımızı ona gö
re yaptık, şimdi de Teşkilatı esa.,iye 
kanunumuza koymak istiyoruz. Eşha
sın vicdan hürriyetlerine ve istedikle
ri dinlere intisabına zerre kadar mü. 
dahaJemiz yoktur. Herkesin vicdanı 

hürdür. Bizim istediğimiz hürriye t, Ja. 
iklikten maksadımız dinin memleket 
işlerinde müessir ve amil olmamasınr 

temin etmektir. Bizde laikliğin çerçe
vesi ve hududu budur. Arkadaşla,-; biz 
ferayii salifenin geçmiş hükümlerinden 
çok zarar gören bir milletiz. Onun fe
na göreneklerinden gene en çok zararı 
biz türkler görmüşüzdür. Çünkü türk
lerin hasleti ve karakteri, inandığı şe
ye sadıkane raptı kalb etmek ve onun 

uğrunda kanını dölaneği ve hayatını 

feda etmeği emreder. Ferd ve aile ha
yatında beğendiğimiz ve inandığımız 

ah15.k esaslarına bağlılığımız da bundan 
gelir. (Lütfi Müfid Özdeş (Kırşehir) 
- Yiğit millettir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (de
vamla) - Hiçbir din kendisini müda
faa için türkler kadar azimkar, türkler 
kadar fedakar bir millet bulamamıştır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Eğer, dünyada İslamiyet yaşıyorsa, 
10 asırdanberi kendisini ... 

Rasih Kaplan (Antalya) - Tam 12 

asırdanberi. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (de
vama) - 1 O, 12 asırdan beri kendisini 
müdafaa eden türklerin koluna, kanma 
ve kafasına medyundur. (Bravo Sl'sle
ri, alkışlar) . 

Bizim davamız bu haıkikatin de çok 
fevkinde bir davadır. Biz diyoruz ki 
dinler, vicdanlarda ve mabedlerde kal
sın maddi hayat ve dünya işine karış· 

masm. Karıştırmyoruz ve karışhrmrya
cağız. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türklerin fena miras olarak diğer 
bir şeyi de bir takını tarikatlere saik 
olmasıdır, Bizim bildiğimiz, türk için 
yegane doğru yol ve tarikat müsbet i
limlere dayanan milliyetçiliktir. Bu 
yolu tutmak türkün maddi ve· 
manevi hayatı için en büyük kuvvet· 
tir. (Bravo sesleri, alkışlar). Bunun i· 
çindir ki eğer şurada burada vatandaş
larımızın kalbinde bu yanlış gidişlere 
küçük bir rabıta kalmışsa o rabıtayı 

B. M. Meclisinin karariyle kökünden 
&ilcrek bu tarikatlerden uzaklaştırmak 
istiyoruz. (Bravo sesleri). Koyduğu

muz prensiplerden biri de budur. 

Diğer prensiplerimizden maddeler
de tesadüf edeceğiniz bir iki nokta da
ha vardır. Bunlardan biri; çiftçiyi top• 
rak sahibi yap.ınaktır. Arkadaşlar ; 18 

milyon türkün 15 milyonu çiftçidir. Bu 
15 milyonun bir çoğu kendi toprağında 
çalışmaz. Çiftçiyi, türk çiftçisini top
rak sahibi yapmak demek, türk çiftçi
&ini yani türk ekseriyetini kendi eko
nomik mukadderatına sahih kılarak bu 
memleket için hayırlı ve aktif bir ele· 
man yapmak demektir. Bu büyük küt· 
leden eğer büyük bir menfaat bekliyor
sak, ötekinin, berikinin toprağında ça
lışmaktan. kurtarmalı; kendisini kendi· 

malıyız. (Kurtaracağız sesleri.) 
Asırlardaıı ve asırlardan beri canla

riyle, kanlariyle müdafaa ettikleri top
raklardan elinde kalan kısımdan olsun 
kendisine hür ve efendice yaşıyabile

ceği kadar bir parça vermek, hiçbir 
kimseye, çok görülmez zannederim. 
(Bravo sesleri, alkı§.lar.) 

Bunun tatbikini kolaylaştırmak i
çin Teşkilatı Esasiye kanununa bir ka
yıd koyduk. Bu kayıd Büyük Başveki
limizin de bilvesile söylediği gibi, hiç 
kimsenin hukuku tasarr.ufiyesine bir 
taarruz teşkil etmez. Biz işlenmiycn 

toprakları işletmek için, işsiz kalan top
raksız köylüyü topraklandırmak icin 
~anun yapıoyruz. Elbette toprağrnı iş
lı!.en ve işletebilen çifteri bizim en bü· 
yuk yardımımıza ve himayem.ize maz
har olacak bir elemandır. {Bravo ses
leri). Gümrük kanunlarımızın ekono
mik k:nunl~r~ızrn hedefleri 'hep bu
dur. Eger hız çıftçinin yüksek istihsal 
kabiliyetinden istifade ederek onu a • 

d .. h y 
nı zaman a muste Jile bir vaziyete koy-
mazsak ekonomide yaptığunız işler da· 
hili pazarda müşterisiz kalır. Bizde 
köylünün ocağı tütmezse fabrikanın 

bacası söner. Yaptığımız ekonomik ha
reketlerin verimli olabilmesi için behe· 
mehal türk köylüsünü ve türk çiftçisi
ni müstahsil olduğu kadar mü&tehlili 
vaziyete de koyacağız. Bugün ancaJC 
kendini gecrindirir vaziyetten kurtara· 
rak, medeniyetin insanlara verdiği saa
detten zevkten hissedar etmek istiyo· 
ruz. (Alkışlar). Medeniyetin bugünkü 
yüksek huzur ve refahıudan türk mil
letini mahrum bıralanak bizim için zül 
ve şin olur. Elbette ki mahrum bırak

mıyacağxz. Elbetteki türk milleti ken • 
dini umumi refah ve saadet seviyesine 
çıkaracaktır. Bu da istihsal kabiliyeti
ni artırmak sayesinde olacaktır. Koy
duğumuz kayıd bundan ibarettir. Di
ğer kayıd gene büyük Başvekilin sxra • 
sıncla söylediği gibi hü.kümet teşkila
tında görülen bir lüzum üzerine yapıl· 
mıştır. Hükümette siyasi müsteşarlar 

il1dası düşünülmüş ve bunun zarureti 
görülmüştür. ve icabı hissedilmiştir. 

Bunun tatbiki için Teşkilatı Esasiye ka· 
nununda formaliteye aid bazı maddele· 
rin değışmcsi icab etmiştir. Son olarak 
getirilen tadil teklifi de ondan ibaret1ir. 

Arkadaşlar; tadili icabeden zaruret
leri ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
prensiplerini yüksek huzurunuzda 
muhtasaran arzetmiş oluyorum. Eğer 

bana verilen vazifeyi kı&men olsun ya
pabi.lmişscm benim icrin büyük bir şe • 
reftır. Şunu da arzetmek isterim ki bi
zim bütün mütaealarmuz ve teklifleri • 
miz ancak t;ısvibinize iktiran ettikten 
sonra tatbik olunur. Unutmamalıdır ki 
bizim kurduğumuz büyük esaslardan 
biri de memleketin ve milletin mukad
deratına yalnız ve yalnız Büyük Millet 
Meclisinin hakim olmasıdır. Hakimiyet 
Milletindir. (Alkışlar) 

Başkan - Söz Sadri Maksudi Ar
sal'ındır. 

Sadri Maksudi ,/\rsal (Giresun) -
Bazz şeyler soracakttm suallerime cevab 
aldım. 

Başkan - Söz Hakkı Kılıç'ındır. 
Evvelki kanunlara rey verıhiyen var 

mı Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - Sayın ar

kadac:Jarım; Ulu Önderin, Atatürk'ün 
güneş dimağmdan nur alan İsmet İnö
nüne bu teşkilatı ~sasiye kanununun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılma
sına dair teklifi, bilhassa ikinci mad • 

desinin değişmesi dolayrsiyle bütün hü 
türk camiası namına kendisine şükran-r 
larımı arzederim. İkinci maddenin d 
ğiştirilmesi hakikaten hür fikirlerin : 

bz~n zamandan beri hasretle beklediği 
ır şeydir. Bu kanunla Cumh . . . . . . urıyetı-

~ız, Partımızın 6 büyük temel taşı üze-
rıne oturtulmuştur. Artık hiç bir zelze
le onu sarsamaz, ne dahili ne ha . • 
D 

~ · • rıcı ... 
.. egışen diğer maddeler hakkında Şük-

ru ~ya ~rk:Waşmırn s.öylediklerinc ta
mamıyle ıştırak ederim. Bunlar haki • 
katen ~ugünkü ihtiyaçlardan doğmu9 
ve yerınde yapılmış deg· isiklikl d' 
S 
.. f , er ır. 
ızı azla yonnamak 1·çı·n ~ .. .. ...... zumu uzat• 

mıyacağım. Yalnız kendi kanaatimce, 

( Lütfen sayfayı çevirim'%) 



' bilhaaa ikinci maddeye im u yan ba -
kan battl kafa tutan bir tqekkill var. 
Diyanet itleri (Gtllmeler) Ben bu te
.. kkilliln aleyhinde deiflim. Dinlerin 
n dindarlarm bumı da delilim. Ancak 
blltiln dini itleri vicdanlara bıraktıktan 
90D1'& bir devletin rellDl blldcesinde, bil
hasu Teflrilltı Eusiyemlzin bu yeni 
ikinci maddesi karıısında yeri olmıya -
cağı kanaatinde:rim. 

Rasih Kaplan (Antalya) - Seni o
raya reis yapalım. 

Lütfi Müfit Özdeı (ICıl'fehir) -
Bunu büdcede söylenin. 

1 
zihnimi kurcaladıfı gibi bir çok vatan
dqlarm da hatırmdan geçebilecek 1ui 
tefehhümlerdir. lnpllab bunlıarı aile • 
celıı: cevablarla kartılqınm. Ne bende 
ne de bq.blarmda bu aui tefehhümler 
kalmaz. Bu buıualardaJd mülih&cala -
run .,ağı, yukarı budur. 

Hakkı Kıhçoğlu (Muı) - Büıiçede 
ayrıca söylerim. Sırası gelince gene aöy" 
terim. Ölünciye kadar her vakit söyle
rim. 

t.timllk me1eleıine ıelince: ben zan
netmiyorum ki Dahiliye Vekilinin de
diii gibi bizde muazzam bir "queıtion 
agrair" olsun, yani çiftçinin % 80 i 
bqkaıının hesabına çalıfllllt bulunaun. 
Bu vaziyet çok izam edilmiıtir. Ben 
çiftçiyim ve zirai hayatın içindeyim. 
Biliyorum. Evveli 'unu söylemek iste
rim ik ben çiftçiye, alelıtlik her va • 
tandaıı, yuva sahibi yapmanın ve ça1ı1-
ma için vesait aah•bi yapmanın tamami· 
le taraftarım ve bunun. iktisadi ve iç
timai faidelerini de tamamiyle müdri -
kim. Tabit bilirsiniz. Netekim kendi a
razimden 4000 dönümünü yani yarısını 
bugün kendi ortakçılarıma devretmif 
bulunuyorum. Binaenaleyh Toprak Ka
nununu herkeaten enet tatbik etmiı 

bulunuyorum. Bu itde tamamile çiftçi
nin toprak sahibi olmasını, gerek iktı
Adi ve gerek içtimai bakımdan. çok 
faydalı görüyorum. Amma, arzettiğim 
gfoi, bizde diğer memleketlerde oldu • 
fu gibi, hukuku medeniye haricinde 
insanlar yoktur. Ve ötedenberi yoktur. 
Müılilmanlık mtilkiyeti bir akidei dini· 
ye olarak kabul ettiği için bizde ve bü· 
tün milalilman memleketlerbdt- l·,.,.kes 
mülk sahibi olabilir ve \hp aatabi'ir. 
Mesela Rusyadaki mir uıulil gıbi bir u
ıul bizde yoktur. Orada muazzam bir 
kütle mülk sahibi olmaktan, alıp ut
maktan mahrumdur. Bizde halk u ır.>k 

mal mülk sahibidir Şimdi çiftçiyi 
toprak sahibi yapmak istiyoruz. Çift
çi, bilirsiniz ki, elbabr mucibede de ya
zıldıfı gibi, çift ile me,gul olan halka 
derler. Çift sürer, kendi aruiıi yoktur, 
bqkaaının araaiaincle ortak olarak çalı· 
fJr. Yahut da u aruiai vardır. Zanne
diyorum ki makAd bu nevi çiftçileri 
toprak sahibi aypmaktır. Zannetmiyo -
rum ki bunlardan bqka kimseleri de ve 
çiftçi amelesini de toprak sahibi yap -
mak meselesi mevzuu bıahis olsun. Böy
le bluna o zaman hayvanını, alit ede 
vatını q.ini, tohumunu ve mütedavil ı&e:• 
mayeıini de vermek lizımgelecektir. 

(Vereceğiz sesleri.) Müsaade buyurı.ı· 
nuz, zannediyorum ki buna hiç '.lir dr.v 
letin hazinesi tabammill edeme• ev bu 
dünyanın biç bir yerin~e böyle halle
dilmit değildir. Fabrikaya amele lazım 
olduğu gibi, toprağı i'lemeğe de amele 
lizımdır. Bilhassa ameleyi toprağa çi 
vilemek ve onu toprakta tutmak çok zor 
bir meseledir. Onun için bence, bu ve
rilse bile, dediğim gibi, onu top1'ağa 

bağlamak çok zor olacaktır. Ve gene, 
zannediyorum ki aradan seneler geçin· 
ce gene bu tQpraklar batka ellere devro
lunacaktır. Binaenaleyh halledilmesi U\
zım gelen mesele, bugün elinde sapanı 
olan, çift süren ve başkasının yanında 

Recep Peker (Kütahya) - Hafu 
İbrahim hasta. 

Hakkı Kıhçoflu (Mut) - Belki bu 
iki tekli telif eden formül vardır. Ben 
bu formülden malUnıattar deği1im. Ya 
Şükrü Kaya arkadqım, yahut Tetkilitı 
Euaiye encUmeni bana ve herkese ka
naat verecek ıurette bir anlqma for
mülü 1Ciylerler1e mesele kalmaz. Tek
rar ediyorum. Devlet tetkillfı içinde, 
Tefkilltı E ... iye kanunu kaq11ında 
lnuılarm yeri olmaması llzımgelir. Evet 
mabedlerimis vardır, onlara himıet e
denler vardır. Bunlara bakılmaaın de -
miyorum. Fakat dotrı:c1an dofruy• ay
n bir fuıl olarak Evkaf Kanununda 
bunlar için hWrilmler göı1terı1··1 i ir. 

Arkadqlar; bunu yalnu ben ICiyle· 
miyorum. Buıüne kadar dı,ardan da 
aynı davayı dinledim. Uikiz diyorsu -
nus amma bl1l mültilleriniz var di-
7orlar. Arzettiiim gibi diltDncelerimin 
bu mesele hakkmdaki hu'.lauı bundan 
ibarettir. lıterim ki beni tenvir etsin
ler ,ben de rahat edeyim, ıb de rahat 
edeai.U.. (Güzel gibcl "ealer\). 

Halil Mentqe lmıir) - Arkadat -
Janm; Tepllltı Eaasiyede bir takım 

tadillt bucGn mevzuu balısoluyor. Bir 
milletin hayatında bu cibi eaas!ı tedbir 
Jer almırken halk içinde bir takno lid 
tefehhlmlere meydan kalmamak için, 
meaele tamamile, arahatla millet kilr
ellaflnde izah edilmek lbımgelir. Ben 
atsedecellm bazı müllhualarla tahrik 
edecefim cevablar vuıtaıiyle bu cibi 
atıl tefehhümleri klmilen bertaraf ede
biliraem çok bahtiyar olacafım. C. H. 
Partisinin umdelerinin Tefkilitı Eaa
alyeye ıeçebilmesi için g8eterilen ea -
babı mucibeyi ben variıl gönnüyt>rum. 
Çünkil esbabı mucibede deniliyor ki, 
Teçkilitı Euaiyede Devletin tarzı ai
)'Uet ve idaresine aid esas hükümler 
dercedilmek lizımgelir. 

Tqkilitı Esasiye Kanunu, hepiniz 
bilirsiniz ki, hükümet fonksiyonlarını 
tanzim eder ve Devlet otoriteleri ara -
aındaki münasebetleri teabit eder. Ve 
Amme hukuku denilen ferdin hukuku
nu ve buna müteallik prensipleri tesbit 
ettikten 10nra onları Tetkilatı Esasiye 
Kanununun teminatt ve tekeffülü altı
'na kor. Hiikümetin tarzı siyaset ve ida
resi Tetkilitı Esasiye kanununda tes -
bit edilince, ben hatırıma gelen bazı sui 
tefehhümil tevtid edebilecek olan mü -
llhazaları arzetmek istiyorum. 

Şimdi yapacağımız tadilata Cumhu
riyetin: devletçi, milliyetçi, halkçı ve 
il&hiri ... olduğunu teRbit edeceğiz. 

Devletçilik, meseli, devletin tekli 
me} anına giriyor. Şimdi ekonomide li
beral taraftarı ferdiyetçi bir vatandaı 
ortaya çıkar da propagandaya batlarsa. 

Rasih l n (Antalya) - Öbür 
dünyaya g deri-:. 

Ham Menteşe (Devamla) - Şekli 

Devleti tt-bdil cürmüne tasaddi etmit 
di e acaba onu polis yakalayıp da mah
kemeye verecek midir? 

Sonra esbabı mucibede deniliyor ki; 
Mı ıiyetçiligi devletin tekli meyıuuna 

koyarken beynelmilel cereyıu•'an ka.11 
bükümetin eline bir silih ve-mıı otu -
yoruz. Şimdi bir komüniıt, komünizm 
propagandası yapıyor ve komünizm 
propagandası yaptığından dolayı, tibil 
devletin ~eklini tebdil ediyor diye yaJra 
layıp mahkemeye verildikten eonn hl· 
kim huzurunda bu komünist derse ki ; 
beni niçin buraya getirdiniz ve niçin 
burada maznun undalyeainde oturuyo
rum lnkılipçıhk Devlet ıekline dahil
dir. Ben en genit ve en esaslı biı inkı
Jab taraftarıyım. Vesaiti istihuliyeyi 
kimilen komünize ederek devletin eli· 
ne veriyorum. Binaenı!leyb beni niçin 
muha e e e ·, or n ı .. ? O zaman ne 
olacaktır? ( Komüniltlit iıtemiyorus 
aesleri) 

Ragıb Özdemiroğlu (Zonguldak) -
O, beynelmilelcilik olur. 

Halil Mentete (Devamla) - Bunlar 
hatıra e1 bilen mlillhazalardır. Benim 

ortakçılık yapan veyahut arazisi az. 
kısmen var, başkasının yamnda ortak
çılık yıtpan çiftçiyi topralt sahibi yap . 
maktır. Bu mesele Cumhuriyet hükil . 
metinin, zannederim, lzmirin isti1'da • 
dından sonra oralarda kalan metrfik ara
ziyi muhtaçlara dağıtmasından baJ1ar. 
Diğer taraftan Ziraat Bank=-11 da çıft· 
çiyi arazi aahilJi yapmak için tak•itlen
dirme usulünü ihdas etmiştir. Ben 7.ll"l 

nediyorum ki bu mesele Tetkilitı EY· 
siyede yapılacak olan bu tadilat deger 
şeye, parasını peşin vermek cihetinden 
bir tadili istilzam edecek kadar büyük 
bir mesele değildir. Bilhassa timdi ya
pılan tadilatta bedeli de, yapılacak ka
nunda teabit edileceğine göre, vatan
daılara değer bahası verilmiyecek de -
mektir. 

Muazzam bir mesele kartısında isek, 
haleldilmeai lizmı gelen iş, bazı mem -
leketlerde olduiu gibi, muazzam bir 
kiltleyi birden bire arazi sahibi yapacak 
isek, o vakit her tedbiri alalım. Amma 
ben bayle bir vaziyeti görmediğim için 
tasarruf emniyetinin inkipf etmesi çok 
lizım olan bu memlekette emniyetsiz -
lik ve istikraraızbk tevlid edecek vazi
yetleri düıünmek ve ıtıezürayı da el-
den bırakmamak llzımdır • .Onun için 
bir taraftan hükilmet kendi cephelin • 
den. meseli 20 senede ödenmek üzere 
ufak faizli bir hazine bonosu çıkarmak 
suretile, dieğr taraftan Ziraat Banka
sı büyük toprak aahibleriyle köylü ara-
amda mutavaaıtbk rolünü yapmak ıu
retiyle bu it halledilir. Arzettiğim gi • 
bi terakki yolunda hızlı yiirümeğe mec
bur olan bir milletiz. Tuarruf ve mül
kiyette emniyetsizlik ve iatikranızlık 
verebilecek itlerden tevakki etmek ıa
zımdır. Zira ba emniyet her terakkinin 

1 
:: kaynağı hem temelidir :ıannında· ı 

Hüsnü Kitapçı (Mufla) - Bende
niz de llyiba hüldlmlerini okuyarak e-
dindifim ihtisau yi1bek huzurunuzda 
arzetmek üzere çıkıyonmı. Kısaca arz
edeceğim, kıymetli vakitlerinizi aui i .. 
timal etmiyeceğim. 

ikinci maddeye ilive edilen vasıflar 
fU demektir ki mevkii iktidarı elinde 
bulunduran C. H. P. timdiye kadar 
programında umde olarak, esas olarak 
kabul ettiği bu vasıfları millete mal e
diyor. 

Atatürk gibi yüksek bir deha ve o
nun kıymetli arkadaşları, kanuna, tC§
kilitı esasiye kanununa girmemit ol -
saydı dahi, bu iti yürütmek kudret ve 
kabiliyette olduklarını ıimdiye kadar 
ki filiyatlariyle göstermitlerdir. Bina
enaleyh bu noktai nazardan bir faidei 
ameliyesi yok gibi görünmüyona da, 
türk milletinin - ki ebed müddettir -
gelecek nesillerimizin en iyi bir tarzda 
bir millet ve hükiimet tetkil edebilmesi 
için lbımgeten vasıflarla mücehhez ol
masını göstermek ve bu vazifeleri ken
dilerine emanet etmek itibarile bu va
sıfların ve bu umdelerln Tetkilitı Eu
ıiyeye girmesini bendeniz muvafık gö
rüyorum. 

Şimdi yurddqlarımıza kalacak it. 
bu mevzular üzerinde münaka,a etmek, 
imali !ikretme k değil, bilakis bu um • 
deleri en iyi tecelli ve tahakkuk etti -
reiblecek ve bu suretle de Atatürkiln 
istediği gibi milletimizi muasır mede· 
niyet, muasır milletlerin seviyesine ve 
hatti onların fevkine çıkaracak tedbir -
leri alarak bu neticeye varmaktan ibaret 
olacaktır. Biz Atatürk'U ilk defa mu • 
zaffer bir kumandan olarak kend:ni ta• 
rihe yazdırdığını görüyoruz. Ondan 
eonra türk devletini kurup baıma geç
tikten sonra hiç yandmabmn idari, 
siyasi birçok kararlar alarak ve birçok 
inkıliblar vücude getirerek millet ve 
memleketi vardırdılı saadet derecesini 
yakinen görüyoruz. Ve bu itibarla da 
kendisini tarih büyük bir siyaset dahi
ai olarak kaydetmek zaruretindedir. Bu 
kadar isabetli kararlarmı uzun zaman 
görerek, on'!tı filiyat vadisinde, filiyat 
uhuında tahakkuk eden neticelerine 
baktıktan sonra bize dü,en it bu ipret 
ettiği noktalarda yekvücud olarak bir
lepnek ve onun gösterdiği umdeleri 
hırzıcan edecek tekilde kabullenmektir. 
(Alkıtlar) Bu noktadan da zannetmem 
ki yurddaşlarımız başka türlü düşün • 
ıün. Yalnız bu umdeler üzerinde tevak
kuf etmeği ben zaid bulurum. 

Çünkü kıymetli Dahiliye Bakanımız 
çok salahiyetli bir lisanla, vakıfane bir 
tekilde bunu izah buyurdular. Ben yal
nız bütün bu umdelerin bizden istediği 
bir noktayı işaret etmek isterim. Ata
türk bütün icraatında hedef olarak bu
nu kabul etmiştir. Bu da, kendi rahatı
na bakmıyarak yalnız millet ve memle
ket için çalışmağı gaye b"lmek ve bunun 
içincle gayet feragatkar ve fedakir olmak. 
Şimdi her hangi bir vasfı ele alsak, me
seli devletçilik vasfını alalım: bu vas· 
fa istinaden devlet gerek nazımlığını 
ve ıerckse batarıcılığını üzerine aldığı 
bir itte kullandığı elemanlar eğer bir it 
yapan şahsi tetebbüs sahibi kadar o ite 
kendini bağlamazsa ve huzur ve rahatı
nı feda etmezse devletçilik vasfına iha
net etmiş olur ve bu vasıf semeredar 
olmaz. Aynı zamanda Atatürkün dev • 
]etçilik vufını haiz bir ferdi olamaz. 
Binaenaleyh ferağat ,arttır. Gene bir 
misal olarak 74 üncü maddedeki deği

ıikliği gösterelim: Orada belki vatan
daşlardan fimdiye kadar elde ettikleri 
menfaatın bir cüzünü imme namına 

müsaid prtlarla vermesi istenecektir. 
Eter bu adamlar tam feragatkh olmu
u matlub ıreticeye varılamaz. Pabt hiç 
fÜpheıiz ki Halil Mentete arbdqımın 
da i,aret ettiği veçhile beteri daima te
kimille sevkeden ve bu husuıta dina -
mik bir kıymeti olan mülkiyet hakkını 
.hatırdan geçmez. Zaten 74 üncü mad • 
denin kımıı eveti bunu urahaten te -
min etmektedir. 

Binaenaleyh ilerde yapılacak kanun
larda imme menfaati ile, §&ham men
faatini te'lif etmek için Yüksek llecH. 
sin inceden inceye çalıpcağına emin ol
mak pek tabiidir. itte görülüyor ki, 
bütün bu vuıfiann iyi netice verebil· 
meai için vatandqlarm. Yüksek Atası
nın ICizünü tutacak tekilde feracatı hiı 
ve feracatı nefisle ite aan1ma1an ve 
memleketi ba tekilde müatefid etmele
ri cerektir. 

İllve edilen bet vuıftan biri de, in• 
kılabcıhktır. Muhterem arkadqımız B. 
Halil burada kendilerine arız olan bir 

tereddüdün izah edilmesini istediler. 1 
Hakikaten sureti zahirede görülilyor ki 
memleket aiyaai inkılibmı yapmıf ve en 
mükemmel bir ,ekli hülrlimet kabul et
mittir. Şu halde burada yani inkıtabcı
bk sahasında yapılacak olan nedir iç
timai inluliblan yapmıı memlekette 
bunun üzerinde de söz aöylt;ıneğe ma • 
hal kalmanuttır. Memleket iktıaadt in• 
Julibı da bir kanun ile ikmal etmek ü -
zere bulunmuştur. Şu halde Cnkdbçı -
tık ne tekilde teçetti edecektir? Daha 
ne istenebilir? Ben öyle zannederim ki, 
bu, teceddüd ve terakkinin bir remı:i:lir. 
Zihayat olan her şey daima ilerlemeğe 
muhtaç ve mecburdur. Tevakkuf ettiği 

takdirde inhitat başlar. Şu halde onu 
inhitattan kurtarmak için mütemadiyen 
bmran yapmak, ileriye gitmek zarure -
tindedir. Buradaki inkılabcılıktan ala • 
cağımız mana bu olacaktır. 

Diğer kayıdlar hakkında aöyliyecek 
bir sözüm yoktur. 

Tabiatiyle madam ki devlet itleri git
tikçe çoğalıyor, eski devlet mdhumu 
yerine bugünkü hükümete düten bir 
çok vazifeler vardır. Elbette tetkilitı 

bu vaza-ifi yapabilecek tekilde çoğalt -
mak doğru olur. Hulisa itibariyle aöy
liyeceğim tudur: Atatürkün itaretini 
bu memleketin hüsnü niyetle kabul et
mesi bu memleketin ve bu milletin men
faatınadır. (Bravo sesleri, alkıılar) 

Teşkilitı Eaaaiye EN. R. Şemsed
din Günaltay (Sivas) - Arkadqlar; 
Halil Mentete arkadapmız çok ince ve 
esaslı bir noktaya temas ettiler. Bu 
nokta da, bugün tadili teklif edilen ve 
Tilrkiyenin Esas Tetkilltı hakkında 
umde olarak kalması tekarrilr eden i
kinci maddeye aiddir. 

Arkadatlar: bu madde türkün ha • 
yatından, türkün tarihinden, türkün a
ıırlar içerisinde geçirmit olduiu inkı
liblarından mülhem olan kudıt euı -
lardır. Bu esaslar arzettiğim cibi, tür
kün tarihinden çıkanlmlftır: 

Tilrkiln tarihini kauıtırmak, ma
dnin karanWdanna cömillen ve ·
sırların en derinlildf'rinden kudal bir 
varlık halinde beteriyet üzerine yük.e
len türk: ancak o günden buıüne ka· 
dar, varhfını, bugün burada teabıt etti• 
ğimiz euslara istinaden,}Duhafua et • 
mittir. Türk Ylf&llllftır: milliyetçi ol
duğu müddetçe: tUrk yqamıttır, dev -
letçi olduğu müddetçe: tUrk yap.'11•f • 
tır, ancak kendi v:u!ıtının esasl.ınn& 

kendi ruhundan çıkardığı müddetçe ... 
(Bravo sesleri) 

IJte türk ölüm döıeğinde iken, var
lık ruhunu, kendisine nefh edenler tür
kün tarihine gömülerek onun varlığı -
nın esas seciyelerini bulmuş ve bugün 
burada teklif etmitlerdir. (Bravo ses
leri.) 

Arkadaşlar; bir mm etin ana kanu
nu yapılırken ilk evvel nazarı itibara 
alnınacak şey, o milletin kendi hususi
yeti, kendi ruhunun tecelliyatı olma -
lıdır. Ancak o yoldaki umdelere isti -
nad eden bir millet, en büyük fırtınalar 
karşısında varlığnı ve b•nllğini muha
faza eder. 

Türk, Asyanın bir ucundan öbür u
cuna kadar hlkim olduğu devirlerde 
kendisini yıkan imil ancak içinde yer 
alan harict milletlerin telkinleri olmut
tur. 

Büyük Tukyu Devleti yıkıldı. Bu -
nun imili o zamanki Çin siyasilerinin. 
türk benliğini yıkmak üzere, mütema· 
diyen yaptıkları telkin ve fikirler ol -
muıtur. 

Hepiniz bilirsiniz ki bütün dünya 
türkün ölümünün. determinizm eusla
rına göre, mukadder olduğunu iddia et
tikleri bir sırada, onun büyükleri, an -
cak türkün ruhundan aldığı kanutla 
bugün gördüğünüz bu canlı ve hayatlı 
devleti kunnağa muvaffak olmutlardır. 
(Alkıtlar, bravo sesleri) Şu halde bu
gün huzurunuza arzedilen tadilltm e -
aaaı olan Cumhuriyetçilik, Tilrkün ken
di ruhunun ifadesi demektir; milliyet
çilik, o da kendi varlığının idamesi için 
lbım olan eaaadır. Şu halde türkün bu 
eaaıları Tetkilitı Esasiye Kanununda 
yer bulunca, bunlara muhalif olarak fi
kirler aerdedilmiyecek midir diyorlar. 
Bir liberal çıkıp liMralizm eaaalatmı, 

bir komünist çıkıp komünizmi müdafaa 
edemiyecek midir diye 10ruyorlar. 

Hayır etmiyecektir, edemiyecektir. 
Tetkilitı Esasiye kanununa muhalif 
her hangi bir hareket nasıl bir cürüm ise 
bu esaslara muhalefet de aynı tekilde 
cürüm sayılacaktır. (Bravo sesleri, al -
kıflar.) 

Arazi me1eletinde bir emniyetaizlik, 
bir itimatsızlık meselesi zennetmiyo • 
rwn ki olsun. Mülkiyet hakkının kud
siyeti Tqkilitı Esasiye Kanunumuzda 

taarib edilmİftir. Burada teldü edilen, 
bir adaletin icabının yerine getirilme • 
sidir; memlekette çahpn ve bu milletin 
asırlardan ve uırlardan beri blnnı çe
ken uıl balkm halcik! malma aahib ol· 
muıdır. Bu it yapılırken bup bir ta
kım terait altında bu mallara malik o
lanlarıa hukuku payimal edilecek de • 
ğildir. Burada Tefkilltı Eaaaiyede ya
pılan if, bu malların çiftçilere tevzii 
için kanuni bir müsaade vermektir. Ba 
kanun yapılarak buraya gelecektir. O 
zaıban mal sahibinin hukukunu temin 
edecek esaslar tabiatiyle derpiı edilmif 
olacaktır. 

Recep Peker (Kütahya) - Arlrada9 · 
lar: Halil Mentete arkadaıımın iliıme
ıile uyandırılan mevzu hakilr.ltt.n hu 
kadar mühim bir itin Yuc.e Kamutay -
dan çıktığı esnada üzerinde 1ronıaf'D&k 
gibi büyük bir fayda temin edilmıf olıt• 
caktır. Ben de Halil Men~:şe ark&d.l -
ıımın tasavvur ettiği bir faydanın til • 
mulüne hbmet etmiı olmak ıçin tiiur• 
lerimi arztemek makaadile bu ki&ni\> • 
geldim. Arkadqlar; iç rejim büımın • 
dan yer yüzünün haline kıaa bir ıörilt 
yapümı. Bu göriifün hüllaaıı ıurtur : 
yer yüziinde birçok çeıidli krisler ya • 
nmda her yerde ve kendi kanaatime gö
re diler krizlerden daha mühim bir iç 
rejim krizi ve buhranı büküm lilrme~· 
tedir. içinde yapdığımız günün en ö
nemli bir noktası olarak bizim ılbi ye• 
ni ve modem bayata yeni çılnnıt lıir 
Devlet için kendi rajimini daha ileri 
bir dikkatle göz önünde tutmak ve ken• 
dine yakıpn kendi hayat ve ihtiyaç • 
larına uygun tekilde kuvvetlendirmek 
ve tanzim etmek bat itlerin en bafı:ı • 
dadrr. 

Jlllfterek in•n: 

Bizim timdiye kadar rejimin eauı 

olara,k Devlet kanununa ıeçmif ve 
yurdun henüz hayata dofmuı en tue 
çocutundan en yql11ma varıncaya ka • 
dar, hepei için müıterek bir inan mev• 
zuu tellkki edilmit olan mahiyeti Cüm
huriyetten ibarettir. 
Şimdiye kadar Cilmhuriyet Halk Par• 

tisinin 9uuru içinde beslenip bUyümilf 
olan ve partinin kendi huauat ft pro • 
feayonel politi.ka tellkkiai iÇinde kalaa 
hayad eaulan biz bu madde ile Tetkl· 
lltı Eaaıiye Kanunana eklemekle bil • 
tün yurdun mufterek resmi ve kanuni 
bir rejimi haline eom.k iltlyorus. Bu 
hadise, hakikaten başlı bafına büyük 
bir inkilab sayılacak kadar mühim bir 
meseledir. Bu esasların Kamutay tar•
fından kabul edilip resmiyet keıbetti&i 
dakikadan itibar .:n yurddatlarm labora
tuvarında çabtıyı profesörlerden günün 
politikası ile ulraşmıyanlara ve işlerin 
ba'ında bulunan büyük müdür arkadat
lardan meseli Devlet Demiryollarının 
bir makascısına kadar bütün vatanda, -
Jar bu esaslara inanacak, bunları seve -
cek ve bunlara itaat mecburiyeti altına 
girmiş olacaklardır ve bütün milli faa -
liyet ahengi bir manzume halinde, bir.bi
rini tamamlayan bu yüksek esasların ha
vası içinde akıp gidecektir. 

Bu ıu demektir ki bizzat hayattan 
alınarak Cümhuriyet Halk Partisinin 
programının içinde yazılmıt bulunan ba 
hükümler, bu devletin bundan sonraki 
varlığında bütün yurtdaşları bütünlük 
ve beraberlik rubu ile bealiyecek ve 
millt birlik için daha sıkı bir tedbir 
alınmış olacaktır. Temyiz Mahkemesi -
nin en büyük hakiminden en küçük me
murlarımıza kadar hüküm veren, tedbir 
alan, emir veren ve tanzim eden herkeı 
günlilk itini yaparken ve kararını verir• 
ken kendini bu eaaaların çerçevesi için
de hiuetmek mecburiyeti altına gire 
cektir. 

Hüliaa arkadatlar bu kanun çıkınca 
reamt hüviyeti olsun olmasın biltün va

tandqlann tertib ettiği milli bünye milf
terek ana esaslara beraber inanan ıus 1· 
maz büyük ve daha kuvvetli b · r kütle 
halinde ıelecektir. (Bravo aealeri, alta.
tar). 

Bunun edebiyat kısmı üzerinde tüla 
durmaya lüzum yoktur. 

Liberal Ptopagand• : 
Şimdi Halil Mentetenin teknik ola • 

rak bahsettikleri noktalara gelelim. IJ• 
berat propaganda Türkiye'de yapılmı • 
yacak mı? Encümen baıkanı benim de 
dahil olduğum encümen arkadaflarıınıs 
namına cevabmuaı verdi. Ben bu izaha
ta biraz daha şümul vermek isterim. 

Yeni hükümler anayaaaya ıeçerkell 
bunların minalarını uzun uzun metne 
aokmıya kanunun konıtrübiyonu iti • 
barile imkAD yoktur. Fakat bir nokta 
pek açıktır ki, timdiye kadar ana kaJ111• 
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nun temelini te~kil etmi§ olan cümhu -
riyetçilik aleyhine yurt is;inde hiç kirtı· 
senin hiçbir faaliyette bulunması caiz 
olmadrğı gibi şimdiden sonra da Cüm· 
huriyetçiliğin nakızı olan saltanat le
hine bir hareket; hiçbir kimseden bir 
hareket sadir olamıyacağı gibi, Teşki • 
latı Esasiyenin umumi bünyesinin te -
yidatı altında olarak milliyetçiliğin na· 
kızı olan beynelmilelcilik ve halkçılık 
nakızı olan imtiyazctlık veya sınıfr..ıl~ 

d l .1. w. •-· olan liLerallık, ve ev etçı ıgın naıuzı . 
HiikliOin nakızı olan klerikallik ve ın • 

• ~ 0 
v • • lehinde kılapçrlrgın nakız.r olan ırtıca 

hicbir faaliyet yapdarnıyacaktır. .. d 
Bu esaslann Kamutayca kabulun en 

sonra memleketin sosyal, kültürel ve 
. 1 h' b' __ ,.. nda ne tek adamın 

sıyasa ıç ır :.a<,ası . 
. d h hangi tclkın ne de cem;yet balın e er . 

1. d h · c kimse katı -
veya tesebbüs ha ın e 1 

· k]erdir (Bra· 
yen faaliyet ifa edemıyece · 
vo sesleri alkışlar.) 

Bir ana.yasa kanumına madde konur-

k 1 a hu"ku"mlerin nıfınalarını 
en yazı an an . ~ · cı· · sözler ıla -U7.un uzun izah, tefsır e ıcı . . 

vesine imkan olmadığını söylemı~tım. 
d yapılacak 

Fakat Kamutay huzurun a . A 

konusmalardır ki bu kelimelerın mana· 
larm; bütün halk tarafından bütün t~t· 
bik ediciler tarafından anlaşrlmasrnı o-

l b izahlar üze -
layla'itırır. Bu itibar a u 
rinde müsaadenizle bir az fazla dura -

cağım. 

Biz Cümlmriyetçiyiz : 

Arkadaşlar, biz Cümburiyetçiyiz ~~i • 
yoruz. Cümhuriyet Türkiye'nin degış • 
mez Devlet seklidir diye ana kanuna 

' . t' 
hüküm koymuşuz. Fakat Cümhurıye ın 
bizde tatbik edilen tarzından başka çe

şidli neticeleri de vardır. 

Siyasi vahdet : 

Türkiye öyle bir Cümbur~yettir .ki bu 
şimdiye kadar ana yasaya g~~emış 0 

-

Jan ve bugün girecek olan dıger beş ~~
sıf ile beraber bir siyasi vahdet teş.nl 
eder. Mesela Amerika da bir cümhuri • 
yettir. Fakat idaresi itibarile büsbü~n 
başka esaslara dayanır. Fransa da b~r 
cümhuriyettir. Fak tam liberal bır 
cümhuriyettir. Nihayet l\füttehid Şura· 
Iar Sovyet Rusya da bir cümhuriyet~ir. 
Fakat sınıf h5.I imiyet:ne dayanan bus
bütiin başk:ı şekil ve manada bir cümhu· 

riycttir. 
O halde Türk Teşkilatı Esasiye Ka-

nununda Tür'·iye'nin yalnız cümhuri 

yetle idare edildiğini ve Türkiye'nin 
yalnız cümhuriyctçi olduğunu ifade et
mekle bugün ilerlemiş ve inceleşmiş o
lan siyasal mefhumların anlaşması ala· 
nında kafi bir vuzuh yapmış olur mu -
yuz ? ( Hayır sesleri ). 

O halele bunu herkesin müştereken ve 
derinden anlamasına imkan verecek bir 
vuzuhla belirtmek gerektir. İşte bu altr 
vasfın yanyana bizim ctimhuriyetimizin 
farık vasfı ve csas1an olaı::ak kamında 
zikredilmesi elzemdir. 

Sonra arkadaşımız hilhassa bir nok-
tayı ifade ettiler ve dediler ki : . 
Inkilabcıyız diyoruz; Cümhuriyetçiy1z 
diyoruz. Bazı insanlar komünizm faal~
yetinrle bulunurlar. Böyle bir adam ha

kim huzuruna ~ıktığı zaman. evet ben 

inkilB.bcıyım ve bilhassa Cü~~r~yekt -
. . d r Ve inkilabçı oldugu ıcın o-
çıyım e . -
münizm yapt•ğmı söyler bu husus Teş-
kiHitı Es;.lsiye Kanununa k~nmttş olan 
vasıflara hizmet vadisinden beni nasıl 
olup da muatab addedildiğini ileri sü-

rer. 
Hayıt bütün vasıflar yanyaoa mü~ • 

lea edilince ne komünist ve ne de faşı~t 
bir hareketi bizim rejimimizin de~pış 
ettiği bir inkilab diye ileri sürmeye ırn
kan yoktur. Diğer vasıfların tama~la· 

. . . kila.bçılıgı -
yıcı manası icinde bızllll ın 
mızın farikaları vardır. 

Sade cümburiyetçi veya sade inki -
labcı oluşumuzun değil; diğer ana va • 
ınflarımızın da başka yerlerde, başka 
ideolojilerde kullanıldığından ayrı ve 
bire mahsus manaları vardır. 

Milli yetçilik vasfı : 

Arkadaşlar, ı:nilliyet~ıyız, ~~me~e 
nıilliyetçilik bakımından da bugun. dun· 

'tl' Analar vardır. 
yada kullanılmı~ çeşı ı ma . • 
Mesela, kan milliyetçiliğini tathık e • 

derler. 
Bu nevi milliyetçilik bazı yerlerde 

aktif ve passif vasıflarla tatbik s~ası 
buluyor. Kendi kanından ve kendı ;.r ~ 
kmdan olmıyanları yurt dışına atına 
veya yurtdaş hakkından mahrum et~ek 
passif bir kan milliyetçiliğinin tatbı • 
kidir. Bir de srnırlar asın yerlerde bat
ta kıt'a ve deniz asın 'yerlerde mevcut 
ve kendi kanından 'olan insanların siya· 

ı; b' lik ir.erisine girmesini 
al hudua ve ır s . 

~ . d geniş çerçeveli irredendıst 
ıhtıva c en da ka mı'llı'uet 

d Bu n J • 
ınilliyetçilik var ır. .. .. .. . 

ili<>inin aktif bir göruşudur •. D~a bır 
ç ., · ıı · tı-ilik fikir ve ~ekı llerı var
~ok mı ıye :ı 

dır. . •v• • • ana 
Fakat bizim milliyetçilıgımızın . 
f ana yasamızın diğer bükümlerınde 

vas 1 • · • re1'im 
C"mhuriyet Halk Partısının ve n . il . . 

'b1 · ireris:nde de belirt' ~'ştır. 
prensı .en " • . . .k 
BeynelmileJci her cereyan milliyeı:çılı 
telakkisine uıuha'iftir. 

Halkçılık : 

Arkadaşlar; halkçılık diye yer yü • 
'inde reşit çeşit teşekküller vardır. 

Z\: ;s • .. k 
Son zamanlarda sol fikir1erın muştere 
çalışmaları i~in yapıl~ ve halk c.ephe
leri diye isioıleneıı bır takı~. sıyasal 
kuruml ra raslarız. Bunla.da hızım ba1k· 
cılık telakkimizin münasebeti yoktur. 

Bu kelimen'n aslı inklabın ilk gi.inlerinde 
partiye ad olarak alınmıştı. Büyük Şef li
sanı ile dnba o zaman yapılmış olan 
halkı;:ıhk tarifi parti proğramında ke • 
malini bulmuştur. Bu vasıf yurdu imti

yaz iddialarından ve sınrf. ka~gal~r ~ • 
dan koruyan büyük ehemmıyetı h:uzdır. 

Sonra laik ve inkilabçı telakkiler. 
Arkadaşlar; laik telakkisinin de yal • 

nrz nazari hayatta değil, bilhassa tat -
bikl sahada da Türkiye'de olan derin • 
lik ve samimilik ile tatbik edildiği yer 
dünyada yok denebilir. Laisizimi ilim 
ve politika mevzuu olarak ilk telaffuz 
eden insan kütleleri bunların bugünkü 
Devlet şekilleri içinde bile bizde oldu
ğu kadıır incelik ve ciddiyetle takib e
dildiği yer yoktur. Bu mefhumların bi
zim tatbik şeklimizdeki esas maMlan 
da gene parti programımızda açıkça 

yazılıdır. 

Halk Partisi ve Devlet : 

Dikkat buyurulmuştur ki Devlete va
sıf olacak yeni hükümlerin manalarını 
izah edebilmek için hep Parti progra -
romdan yardım alryorunL Bunun sebeıJi 
açıktır. C. H. Partisi yeni Devletin fi · 
kir ve politika kaynağıdır. Parti liberal 
devletlerde görülen birçok partilerden 
biri değildir. Yeni Devletin hayatı bo -
yunca derin tecrübelerle pişmiş olan, 
bünyesinden her zaman Devlete esaslar 

vermiştir. Bu sebeple yeni devlet va -

sıflarının an1aşılınas1 için büti.in al5.ka
darlar bugünkü Parti ·programınclan is-

tifade edeceklerdir. 

Bu değisme te§ebbüsünı.in ehemmi • 
yetini anlamak için söylem _ri lüzumlu 
gördüğüm bir noktayr daha tebarüz et
tirmek isterim. Arkadaşlar, müstakil 
Devlet ve müstakil millet olmak gibi bir 
ülvi dava vardır. Müstakil devlet ve mil
let olmak yalnız şu kadar bin kilometre 
murab">aı toprağın üstünde şu kadar 
milyon halkın l:ayrdsız ve şartsız ya -
şayıp ekonomik sosyal ve siyasal saha -
da çalışması m'nasma gelmez. Bilhassa 
bir milletin ve bir Devletin tam müs· 
takil bir Devlet ve millet olmak için 
kendi bayatından doğmuş ve kendi ha
yatına uygun kendi öz malı bir rejime 
sahih olması lazımdır. Böyle olmazsa 
vaziyet yurdun bir parcası ecnebi isti
ı ~sı altında bulunduğu zamana benzer. 
O halde yurdun hayati bir esasını tcş· 
kil eden rejim ecnebi fikirlerin is•iı:isı 

altında demektir. 
Dünya bugün- çeşitli rejimlerin ideo

olojileri arasındaki mücadeleye sahne 
olmuştur. Ha} atımıza uymıyan dış re -
jimler bize tesir yaparsa bu, iç hayatı
mız iı;in tehlikeli olur. Biz kendi reji • 
mimizi bu tesirlerden korumalryiz. Ko
nustuğumuz Teşkilitı Esasiye müza • 
ke;elcrinden istifade ederek dış tesir • 
ler üzerinde biraz daha durmak yerin-

de olur. 
Arkadaşlar, feodal devrin istirabların· 

dan sonra dünya isin her ileri insanlık 
hayatının bir mübeşşiri, bir ışığr gibi 

liberal Devlet devri doğmuştur. İlk Jo
v ta bir kıymet sanılan ve her tarafta 
guş . . 'd 
kapışa kapışa taklid edılen bu tıp ı ~re, 

siyasi haklar tarafından da eko~omı a~ 
lanında da öyle suiistimallere ugr:.ıdı kı 
dünynın hemen hemen her köşesinde, 
bu tip Dev-Jet çürüyor. 

Liberalizm : 

Bugün liberalizm her ~erde ya çök • 
üs tarihe intikal etmış veyahut da 

m ·' k' k ntı nöbetleri içinde can. çe ışme • 
sarsı 1 T" 
tedir. Hayata yeni doğmuş o .an ~r -

ki Devletinin )Jayatx için liberalızm 
ye . d k z.ararlı bır unsur ur. 

çok fena ve ÇO akı 

B 
.. liberalizm demek hukuk b • 

ugun . k 
b . anarıı.i · ekononu ba ıının • 

mnıdan ır .,, . v d 

d d 
bir kısım yurtdaşları dıger yur -

an a b" ka ·ıst·ısmar etti~ye açık ır • 
daşlara 

pı demektir. Bu, sade yeni ve nizamlı 
bir Devlet kurup işletmek yolunda o
lan bizler için değil, asırlık devletler i
çin l>ile bir afettir. 
Eğer biz sadece kopye edilmiş libe -

ral fikirlerle me~.bu bir cümhuri} etçi 
olmakla iktifa etseydik, güç ve çetin 
zamanlarımızda yurt dışından içeriye 
dökülen zehirlerle memleketi altüst et
mek isteyenlere karşı durabilir miydik? 
( Allah göstermesin sesleri ) . 

Rasih Kaplan (Antalya) - Babil ku· 
lesi mi burası ? 

Recep Peker ( devamla ) - Bize so
kulurken kıyafet değiştiren irtica de • 
nilcn heyülanın boynuzlan, kuyruğu 
yoktur. Hepiniz tecrübenin en derin 
safhalarında yaşamaktasınız. Devletin 
herhangi iç veya dış güçlüklerle uğraş
ma zamanında, şarktan, garptan, ce -
nubdan, şim::ılden esen talırib propa • 
gandaları a karşı kend'<,iı;i her zaman 
korumaya haZJr bulunması elzemdir. O
nun için Devletin ana kanununda yal -
nız Cümhuriyetçi olduğumuzun yazılı 

- olması bugün a.rtlk kafi değildir. Ana 

yasamıza bugün müzakere edilen layi
hadaki diğer unsurları da eklemeğe 

mecburuz. ( Doğru sesleri ) 
Arkadaşlar; toprak işi üzerinde de 

arkadaş•n söylediği şeylere karşı bir fi
kir arzetmek isterim. Halil Menteşe ar
kadaşımız esasa pek itiraz etmediler. 
Bu mesele Devlet için büyük ve bayatı 
bir meseledir. Daha .. i,,.,de değer me • 
selesinde durdular. Esasen teklif edi -
len maddede topraklanma için ayrıca 

kanun yapılacağını söylemiş olduğumu
za göre bugün müzakerede bu paranın 
tediyesi üzerinde söz söylemek fazla 
olacaktır. Bunu hususi kanunun görüş· 
mesine bırakabiliriz. 

Mülkiyet hakkında istikrarın bozul -
ması layihada hiç mevzuubahis değil -
dir. Topraklama işinde tediye usul ve 
şekillerini Te,kilatı Esasiyenİn aleht • 
lak istimlaklere aid umumi kaidesinden 
ayırıyoruz. Ah."Si halde bu işe normal 
yoldan para vermek yalnrz Türkiye'nin 
değil Devlet mahiyetinde hiçbir bünye
nin tahammül edemiyeceği bir külfet 
teşkil eder ki hu vaziyet yüksek mak -

sadı felce uğratır. Bunu açrk surette söy
leyerek bir kanun layihası yolu ile Bü
yük Millet Meclisi huzuruna gelmesi 
hem pratik, hem d~ esaslara bağlılık ba
kımından en doğ-:.ı bir hcıreket olur. 
( :Bravo sesleri, sürekli alkışlar ) . 

Azız Akyür~k (Erzurum) - Ar~ 

kadaşlar; bugün Büyük Millet MeclL 
sine sunulan takriri imza edenlerden 
biri de benim. Halil Menteşe arkadaşr. 
mızın b,ızı tereddiıtlerine dair olan söz
lerine bu kün.üden cevap vermek isti. 
yorum. 

Teşkilatı Eı:;aı:;iye kanunu ne de
mektir? Bütiın milletlerin kanunlarını 

gözden geçirirsek onlarda ık; esas gö. 
rürüz. Einsi; başarılan ve lm\i vete is
tinad eden, muvaffak ol.m inkıliiuhırın 
ve pr 1siplerin uad~sidır. İkincısi; 
daha başarılması ist-.nilcn ve onun ıçin 
çalışılan prensiplerin, inkılablaı ın esas. 
landır. 

İnkı!eıb nedır? İnkılab bır mılıetin 
yükse.mesi, iler.emesı ıçın aranılan bu
lunan oir formiilün t tbikat sah sına 
geçirilmesı demektir. İnkılabın muvaf
fak olmasr, onun doğrulugunu ve ha
kikaleo milletin oz ihtiyaç arm<lan, 
duyguhtmdan, kabiHyetlermden dJğ. 
muş ol:Jugunu isbat etme:;i demektir. 
B::ışarılan mkıl .. bdır ki mılietl~rin malı 
olurlar. Diınii ve bugünü göz önünden 
geçirelim. Benden eve! arkadaşlarımın 
söylediklerini tekrar etmek istemem, 

onlar büyük bir be1agatla huzurunuzda 
hakikati anlattılar. Ben yalnız kendi gö
rüşümle anlatmak istiyorum ki dünle. 
bugün rırasmda inkrlab ba'trmından bii· 

yük bir farka görüyorum. Dünkü Tür. 
kiye hakiki, milli benliğini Itaybetmiş 

ve asırlardan beri yaşıyan Türk var

lığının icatlarını bir tarafa bırakmış, 

sun'i. tamamen yabancı bir şekle gır
miştir. 

Onda Türkün bütün an'aneleri ııL 
!inmiş bulunuyordu. O yaşayış, ııun'i 

bir yajayq.t1. Gelip geçici bi ya§ClyıştL 
Bu, ya öıümle nihayet bulmak yahut 
bir inkılilıla tamamen yerinden atıla.. 

ra.k def.işmesi lazım gelen bi.r yaşayıştı. 
Vatanımızın geçirdiği büyük ölüm teh.. 
likelerini guz önüne getirdiğimiz za. 
man o kurtarıcınm büyük irade
sini. azmını, fedakarlığının geni~ 

llğini daha iyi anlarız. Türk yur
dunun büyük kurtarıcısı Atatüı

kün onun öz milletinin hayatın • 
dan alarak hazırladığt fırka teşkilatı 

bugünkü inkılabın temellerini kurmuş 
ve bunun üzerinde başarıcı bir çalıpna 
yapmıştll'. O bunda nasıl muvaf.ak oL 
du? Nasıl muvaffak olduk? Bunu Ui.Un 
uzadıya izaha lüzum yoktur. Bu deha_ 
nm milletinin kabiliyetlerini ve im. 
l, ... füaı:rnı sezmesi ve a!'kadz.şlarına an· 
ı<. .... ..,.ı ... esı, mılletiui ir~d ecıerek hakiki 
kurtuluş yciunu gJsLnnesi, bu muci. 
;ı:e,ıin c::.;:.s te,ndler:c.ıir. 

Ata ürk, mi.Ietinin hangi işte na
sıl yüksele::eblı:ıi bildiği iç n ona aid 
olan btitün pcrnsipleri daha evv ... 1 dü. 
ş:.ıııınUş vt: onu ona göre prograınlaştı
ra\ak h<ııekcte geçm,ştir. Başka mem.. 
le;:e tJercl~ inkıiabJar kanla, siiahıa, ilı.. 

ti ..ıllerle yapıhrdı. Bizde inkılabnı bü
yü -lüğu, arkadaşfarrmrzdan birinin de 
söyledit{i gibi hareketınin en biiyı.ik in. 
sanlık muvaffakiyeti nümuncsi oldu
ğunu bütün dünyaya göst ... rerek ve bü
tun mil.ete anlatarak ve duydurarak, 
onun ruhundaki btitün kuvvetlerden 
istifade ederek inj.alabı esaslı surette 
başarmıştn. Ş mdi tatbikatta, bütün 
J.:_,rn;ı,arımrz1..o.t } er bulan inkılab pren
sipleri, Teşkil .. tı Esasiyenıize giıiyor. 

Bu onun son ahenkli olan yeridır. Çün. 
kü başaı Ilan inkılab1arm yeri, o menJe. 
ketler.in Teşkilatı Esasiye kanunlarıdrr. 

Halıl Me11teşe arkadaşrmrz torıak 

ve çiftçi işlerine temas ettiler. Toprak 
işi bir Teşkilatı Esasiye için midir; 
değil midi? Bizim gibi dörtte üçu çift. 
çi olan bir memlekette toprak, Tecş. 

kilatı ı:!:sasiyenin ana temellerindcr, bi
risini teşkil eder. Aynı zamanda to, 1k, 
yaş.amanın <la en mühim temeli<lir. 

Ort'lkçı çiftçiler; b-n bunları halt.ki 
çiftçi addetmiyorum. Bugün yüz bin
lerce, ı:nılyonlarca yurddaşlarrmız aı:ııe. 
ledir ve bir nevi iktisadi esirdir. Onları 
hakiki' hüıriyetlerine, iktisadi varlıkla. 
rma çıkarmak için Partinin ve Büyük 
MBlet ı\ıleclis:nin kararları terr,amıyle 
yerinde olacaktır. 

Bir noktaya daha temas etmek isti· 
yorum: Bugı.in Teşkilatı Esasiye Kamı_ 
nuna girecek olan esaslardan birisi olan 
inkılibcılık, orada yeri olan bir vasıftır. 
İnkılab başlamıştır, fakat yapılacak da.. 
ha çok ınkılab işleri vardır, inkılab 

durmaz daima yüriıyeccktir. Yarın için 
de inktlab bizim için fedakarlık hazır. 
lıyor. Biz şimdiye kadar hazırlandıgı· 
ımz yolda, yurdumuzu işletmek iç.in 
çalışmalarımızda, karşmlıza çıkacak en
gelleri yıkacağız, bizi bu yuksclm~ ve 
ilerleme i:lnür.de tutacak bütün hurafe. 
leri ezeceğiz. İnkılabcılık, bu deme!.tir. 

Bı.:tün Türkler gözlerim Atatuık·e 
dikmişlerdır. Onunla beraber bu guııe 
geldik. Yarın da onunla berdber ıJer1e
yeceğiz, yurdumuzu ytikselteceğiz. 

Arkadaşlar; inkıllilı yapmak buyult 
bir iştir. Onu sa,,.lamlaştırınak, onun 
kadar büyük bir işnr. Onun istıkbalı.ıi 
hazırlamak ve korumak da ondc.n daha 
büyuk bir iştır. 

Biz Türk çocuklaımın istikbalini 
m~s'ud yapmak için bugün yapılması 
lazımgelen her fedaldirlıgı yapacagız. 
(Alkışlar) 

Muh~ttin Baha Pars (Ordu) - Ar
kadaşlar; ben teferruattan bahsede ... ek 
dcgilim. Yalnız bir sevincimi soyliyc.. 
ceğiın. 

Atatürk bize iyi bır vatan verdi. Bi. 
zim imanlaumızı nefısinde ve muhitte 
tecelli ettırdi. İstikbalimizi temin için 
la:.:ım olan um<leleri Fuka programına 
koydu. Fakat öyle zannediy.:>rum ki, 
şimdi oylc hatırıma geldi ki, bunlan 
kafi gö:medi. O da bizim gibi, biliyor 
ki insanlaı dünyanın en büyüğü dahi 
olsa, on 2ekiz milyon milletdaşım ve 
bütün dünya onun hayatı üzerinde top. 
lansa da insanlar fanidir. Atatürk'te ol
sa bir gün ölebilir. Çok temenni ede
riz ki Allah bize o günleri göstermesin. 
Fakat iıı.tikba1e bakarken ve bugün bil. 
tün dünyanın şuriş içinde bulunduğu
nu düşünerek, yarın benim milletim de 
birbirini boğacak hale gelir, yani bir 
İspanya olursa ben kabrimde rahat e· 
demem, demiş ve bunları bir kitabı 
mukaddes halinde Te~kil.atı Esasiye 
Kanununa kaymağa war vermiştir. 
Diyebilirsiniz ki madem ki fırka prog
ramında. vardır, bu.na ne lüzum var? 
Fırka programına koymakla bütün mil.. 
leti o hrkaya girmcği davet etmif de. 
ğildir. O bugüne kadar başka frrkaların 
teşekkülüne de nliisaade etti. Fakat dün
yaya baktı ki artık bu fıkralar bu türk 
mileltfni dahi batırabilir. Teşkilatı Esa
siye Kanununa bunu koymakla bu um. 
deleri, bu memleketin mücbbed hayatı 
için esas ittihaz ettiğimizi evlatları· 

rnıza da ilan etmiş olduk. Yarın bir hü
kumet tcşekkiil ederde on sene yirmi 
sene sonra bir meclis gelirde Teşkilatı 

Esasiye Kanununun bu maddelerine 
dokunmak isterse iç1erınoen baz,ları 

sen ne yapıyorsun .. Atatürkün koydu. 
ğu esasları sen nasrl bozabilirsin di. 
yebilir. Ve millet ne yapıyorlar Ata .. 
türkün !:oyduğu esasları nasıl bozu. 
yarlar? diyebilir. Ben bu maddelere 
'J.'ürkün ve istikbalinin sigorta edilmi~ 
o)duğunu görüyonım bu gun Atatürk 
böyle :stiyor, ne diyorsunuz? diye mil. 
lete sorarak on st:kiz milyon fürk 
müttefikan Teşkilatr Esasiye Kanu
nunun bu tadil edilen maddelerini ka1 

bul ediyoruz .. diyeceklerdir. A tatürko 
bu münasebetle de ebedi minnet ve 
şükranlcırım. arzederim. 

Halil Mente11e (İzmir) - Arka.. 
da:;lar, zannederim hepiniz kabul eüer
siniz ki Türkün tarihini ve Cümhuri
yet Halk Frrkasının umdelerini ve hiz_ 
m.tlerini exalter etmek lazım gelirse 
hepinizin üstündeyim demek için çok 
pretansiyö olmak lazımgelir. Fakat hiç 
birinizden de aşağı kalamam. 

Bun.ı söylemekten maksadım, ar. 
kadaşlanm benim bu faydalı müzake. 
reyi tahrik edişime cevap verirken, 
biraz Türkün tarihi üzerinde heyecanlı 
ve milliyet prensiplerine U!mas ettiler. 
Bunlarda hiç bir ihtilafmuz yok. Arz· 
ettiğim gıbi. onları exalter etmek lazım 
gelse ben hlç birinizden aşagı kalmanı. 

Ve bu kütsüde muhtelif vesilelerle bu. 
nu ifade etmişimdir. 

Teşkilatı ksasiye Encümeni Baş.o 
kanı Ş.mscttin Gimaltay (Sivas) - BiL 
nu size söylemedik. 

Halil Menteşe - (Devamla) Şu 

müzakereyi tahrik etttigimden dolayı 
çok me:nnunum. Çünkü vaziyet tama. 
men sarahat peyda etmiştir. Benim en_ 
dişem 9udur: Dev)etçilik kelimesiyle 
devletin ~ekli beyan ediliyor ve dev. 
letçilik aleyhinde propaganda edecek 
olan1ar şekli devleti tağyir etmek cür. 
mü ile takib edilecek, sarih. Yalnız en· 
dişe ettiğim nokta Teşkilii.tı Esasiyenin 
diğer prensipleriyle bunu nasıl te'lif 
etmek kabildir. Maahaza vaziyet sara_ 
hat peyda etmiş ve ben bu müzakereyi 
tahırık ettiğimden dolayı çok mahzuz 
olarak kürsüden ayrılıyorum. 

Gl. Rdet Bele (İstanbul) - Ar. 
kadaşlar; hu salıan ben ta ~rırin met• 

nini ve encümenin mazlıatasmı oku
duğum zaman, acaba senelerden beri 
de11am eden ve fırka programı, hiıku 

met programı şeklinde tatlıik edile ge
len bu umdeleri Devlet programı ha
lıne ifrag etmekle ne kasd ne menfaat 
ka ... tedıldıgini duşundum. I entcşe say• 
lavı bu husustaki fikirlerini doktü. Kü
talıya savlavı da açık surette izah etti. 
Her ikisine de teşekkür ederim. Bil. 
h .. sa esas teşkilatın, Ana Yasanın de-
ğ şmesi meselesinde biz reyl rimizi ve. 
rirken, kanaatlerimizi tam olarak din
lemeli ve ona göre reylerimizi verme. 
liyiz. Bizi uzaktan seyreden, on yedi 
mılyon insan vardır.Kelime be kelime ne.
istediğimizi anlatmalıyız. Çok defalar 
kelimelerin manasını anlayamadığımız 
için bir birimizle kavga ederiz. Eger 
kelimelerin manasını iyi anlarsak ar~ 
mızdan kavga kalkar. 

Sonra Kütahya Saylavı bir şey da.. 
ha söylediler; bu Ana Yasada her ke· 
limenin tarifi için uzun boylu satırlar 
yazılamaz, Ana Yasa bir mecelle haline 
aolru1amaz, onu buradaki münakaşalar 
vazıh bir halde çıkarır ve bel'kese anla. 
tır. Şimdi anlıyorum, Hükumet prog. 
ramını Devlete mal ediyor. Altı umdo 
vardır. Bu altı umdeyi ben de edebiyat 
yapmalcıızm, gözden g~çireceğim. Ho.. 
pimiz cümhuriyetçiyiz. Hiç şüphe yok• 
tur ki bu memlekette hemen hemen 
herkeı milliyetçidir, millicidir. Bahu.. 
sus amele en başta olmak üzere milli. 
yetçidir, millicidir. Belki başka mem. 
leketlerde işçiler milliyetçilik fikrirw 
den uzak kalmıştır. Fakat bizde onlar 
lıepimizden fazla milliyetcidir. Montrd' 
.zaferini tramvay amelesi gözleri yaşa• 
rarak anlatır. Tramvaydaki biletçi Ha
tay dediğım.iz zaman gözleri yaşaıu, 
Bunlar çok gü.ıel şeylerdir. 

Laiklik: Laikliği bu memleket ga.. 
yet iyi anlamıştır. Bahusus bu ınemle. 
ketin dini olan istamlrk, gayet iyi dü
şünülürse laik bir dindir. Geriye kalr.. 
yor balkrclık. Bilmem, eğer halkcılık 
demokrasi demekse esasen bu, cümhu. 
riyetin ruhunda mündemiç bir şeydir~ 
Halkcı olmıyan bir cümhuriyet esasen 

bir cümhuriyet demek değildir. 

Vaktiyle muhtelif şekillerde elim· 
huriyetler vardı. Esnaf cümlıuriJıeti, 

V enedikte olduğu gibi.. fal,an bunlar 
doğrudan doğruya başlarında bir hü-

( Lütfen s:ıylayı çeviriniz) 
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k1 .. ı1dar olmıyan olıgarşık bir idareden 
ba:;-ka bir şey değildi. 

lnkılfıbcıhk, yer yüzünde bir dev. 
let varmıdn ki ben olduğum yerde sap
landım, kalacağım. Buradan bir adım 
ileriye gitmiyeceğim desin. Eğer inkı. 
labcıhk bir revolüsyon mukabili ise her 
devlet iııl.ılabcıdır. Eğer inkılabcılık 

revolüsyo11 mukabili ise hiç bir hüku. 
m~t revolüsyonist olamaz. İnsanlar en 
kısa yollarG.--ı kendilerinin teşkil et
tikleri ekst:riyetle, Meclis tarafından, 

kendi arzularını tatbik ederler. Her 
devlet ınkrlabcıdır. Binenaleyh bizim 
ınemlektimiz niçin yerinde sayacak ki, 
niçin y<:r~ude sayması hatıra gelmış.. 

tir ki ona inkılab vasfını ilave etmek 
lüzumuua hissedelim Fakat öyle oL 
nıasını ısterseniz hiç bir itraıım yok. 

Gerıye kaldı Devletcilik. Zannedi· 
yorum ki şimdi işin en canlı ve en mü. 
him noktasına geldik. 

Arkadaşımız Şükrü Kaya uzun ve 
güzel izahatı arasında, çok güzel bir 
laf da söyiedi. Günün ihtiyaçlarına uy. 
nııyan, ben ilave ediyorum, vazıyeti 

duymayan duyacak kadar zekası olmı. 
yan her millet, yine bu vaziyette olan 
her insan gıbi sukuta mahkumdur. Bu
günkü ş kilde, bugünkü ekonominin 
icab ettm~~ği ihtiyaçları duymıyan bir 
millet, değil uzun seneler, saatlerce 
bile ya:ıayamaz. İhtiyaç bir kaç saat 
sonra ona b,akikatı göstermeğe kafi ge_ 
lir ve sc.nrn onu doğru yola sevkeder. 
Bugün ekonomik ihtiyaçlar olabilir. Fa.. 
kat bir gün var bir de hayatın daimi 
şekillec-i var. Hayatın daimi şekillerıni 
düşündüğümüz zaman benim çok genç 
yaştanberi duyduğum bir kanaat var. Biı 
devlet tüccar, bir devlet sanatkar ola· 
ınaz. Ben bugün dahi bu fikrin doğru 
olduğuna kaniim. Pekala, amma bir 
memle' ~te sanatkar olacak, fabrikatör 
olacak kimse bulunmazsa, memleketin 
ihtiyacım tatmin edecek tüccar bulun
mazsa hunu kim yapsın? O halde şerrin 
ehvenini ihtıyar etmek lazım, tabii 
devlet yaı.::;caktır. Binaenaleyh hakika_ 
tın karşrsu~da ne kadar inad edersek 
edelim bugünün zaruretleri bizi hak 
yoluna götürecek ve yaşxyacaktn ve 
yahut -te yah• .. tta yaşamıyacdktır. Buna 
imkan y<..ktur, bu öyle olacaktır. ~al· 
nız bugimkü zaruretler devam ede_ 
cek mi? Mes'ele bundadır. Belki bugü. 
nün zat .ıretlerı devam etnıiyecek, beL 
ki yarm cleğişecektir. Mes'ele yalmz 
ekonomik bakrmdan mütalea edilseydi. 
ben bumda Fırkanm bu umdeyi devlet 
umdesi aıa~ma sokmamasmı teklif ede
cektim. Fakat mesele yalnız bundan 
ibaret ılegildir. Bizi devletçilik yolu. 
nu ara.nc1.ga St!vk eden şey, velev malı. 
zurlu olsun, şimdiye kadar tuttuğumuz 
yolda bizı bu yolu muhakkak aramağa 
sevked~t.ek şeyin burada kemali 1.:esa. 
ı;-etle ve şevkıe reyimizi kullanmc.ğa 
ı>evkede1..e 1 • katlar müsbet olduğuna ka
ni değiı~m. Hrpimiz lıilıyoruz ki daha 
şek. r '11.eselesini halledemedik. 

Bugun bir sınıf mücadelesi karşı. 

sındayız. MıJlt:tımiz smı±sız bir mıllet
tir. Fakat bunu demek kafi değildir, 
Bugün ı.ıııırsız, yarın sınıtlr olabiliriz. 
Bunun .Jr.üne evvelden geçmek ıazım 
gelir. Bü noktai nazardan pek vazıh 
prensıp olmak üzere, cenabı hak bu 
memlekete gostermesin, yarın bu ıaem. 
leket ze.,gınin elindeki tekmil serve
tinin elınaeu gideıek kaı nmın aç kal
maması ıçin bugün fa.ıdrm zaru.etıni 
def etm~.t lazımdır. Onun için b~n re. 
yimi, ekonomik noktai nazardan de
ğil, doğrudan doğruya politik, siyasi 
noktai nazaıdan, memleketimin atisini 
düşUner~k, bulada kat'i bit kanaatla, 
vicdan i~t · natı ile, muvafxk olarak 
kullanaccığım. 

Buna i?ave edecek yalnız bir söz';m 
vardır: Mentt şe arkadaşımın banset.. 
tiği ı.ıı -.k mesel esi bence de çok mü.. 
himdir. 

Bi.· c1efa her şeyden evvel insanlrk 
noktai nazo:nndan mühimdir. Bir ta
rafta sütülmiyen yığın yığın topraklar 
vark<:n, ir tarafta da toprağı olmadığı 
için aç galan insanlar, _ bunlar .ı.ıe ka. 
dardırlar, bilmem _ var ... Bir çok köy
lüler gördüm ki, kendilerinin toprağı 
olmadığı içm - dikkat buyurun _ top. 
rak aml!l..;!h olmadıkları halde, ev bark 
sahibi bulundukları halde, civar köyle. 
re gidip amelelik ediyorlar. Hangi ment
lekettev,z? nüfusu toprağına nazaıan 
az olan bu memlekette bir taraftan boş 
topraklar dururken, diğer taraftan top
ı-aksızhk yüzünden aç kalan insanlaı 
bulunsµn. Bu, siyasi noktai nazardan 
bir mütnle~ değildir. Agrer mesele bir 
~ok yerlerde insanlık noktai nazann
da de~il ht"lki siyasi noktai nazardan 

görülmuş, belki merhamet mes'elesi, 
atiyi görme meselesi telakki edilmiştir. 
Bu sesb~ple toprak mes.'elesinin de bir 
atiyi görme mes'elesi olması şarttır. 

Teşkilatı Esasiye Kanununda yapı. 
lacak tadilatın heyeti umumiyesine da. 
ir söyliyeceklerim bundah ibarettir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ. 
la) - Sayın arkadaşlar; Teşkilatı Esa. 
siye Kanununda yapılacak tadilat üze
rinde sayın arkadaşlarrmm kıymetli fi. 
kir ve mütalealarmı çok büyük bir dik. 
katle dinledim. Çok teşekküre şayan. 
dır ki Partimiz umumi bir idealin 
ifadesini buraya getirmiş. Gördüğüm 
manzara budur. 

Gerek müstakil ve gerek Partiye 
mensub arkadaşlarımız bu işin tam Jla
rak ve taru zamanmda getirildiği ka.. 
naatind~ bulundular ve Büyük Meclis 
huzurun1a bunu teyid ettiler. Ve miL 
lete bunu söylediler. Bundan dolayı par
timizin lüzumlu ve iyi bir işle huzuru. 
nuza çıktığına müftehir olalım. 

Arkadaşlar; Türk Cümhuriyetinin 
koyduğu rejimin esası ve prensipleri, 

evelce de arzettiğim gibi, geçmiş zaman
larda filozofların, ulemanın kendi hüc
relerinde hassas vicdan ve dimağlarında 
hazırladıkları mücerred mefhumlara uy· 
durmak için yapdmamıştır. Tarihin ye· 
ni şartlarından ve istırablarından ve za
ruri icraatından alınmış esaslardır. Re
aliteye müstenit bir yürüyüşün bir tat· 
bikıdxr. Tabii konurken fikirlerden yıik· 
sek nazariyeler mütalea edilmiş diğer 
memleketlerde geçen hadiseler ve gö -
rülen tecrübeler de nazarı itibara alın
mıştır. Zaten elde edilen neticedeki isa 
bet de bunu göstermelr4 pri;r. Bizim Cüm. 

huriyetimizin esaslı prensip ve vasıfları 
harp meydanlarında, meydan mubare 
beterinde düşünülmüş ve tatbik edil -
miştir. Zafer amili ve zafer eseridir. 
Kuvveti de bundadır. Bunun ilk esası 
lnönlerinde, Sakaryalarda, Dumlupmar
larda tesbit edilmiştir. Onun için re -
eldir ve onun için dinamiktir. Devlet . 
çilik vasfı da oradan alınmıştır. Her 
Devletin bir zaman tatbik edeceği ye . 
gane yol bu olacaktır. Zaten Devletle • 
rin gidişi budur. Kehaneti sevmediği -
miz ve kendi prensiplerimizi başkasına 
telkin etmiyecek kadar kendi işlerimizle 
uğraşmağı tercih ettiğimiz için kendi
mizi bunun hariçte telkinile mükellef 
addetmiyoruz. Bir Devletin yapacağı 
en müşkül iş en çok tekniğe mütevakkıf 
iş, ordu kurmak işdir, Devletin eline 
ordu ve Hükumet veriyoruz da ordu 
işlerinin binde biri kadar da haizi e -
hemmiyet olmıyan işleri Devlet yapa -
maz diyoruz. Bu lojik ile kabili tevfik 
değildir. Mantık bunu kabuJ etmez. 
Devlet bıtgünkü teşekkülü itibarı ile 
mademki ordu gibi gayet çetin, ince, 
girift, modern tekniklerin hepsine isti
nad eder nazik bir makinayı elinde bu
lunduruyor ve Türk Devleti de en zi -
yade bunda muvaffakıyet göstermiştir. 
Türk Devletinin icabında eline alxp da 
muvaffak olamıyacağı hi~bir iş yoktur 
ve olamaz. Bir taraftan türkte ordu 
yapmakta en büyük vasıf görülürken 
diğer taraftan en küçük bir işe Devle 
tin kabiliyeti olmadığı fikri bize dai • 
ma telkin edilirdi. Uzak değil 1912 ta -
rihinde 1zmire dört Türk makascısı 
koymak için türklerin şimendüferciliğe 
aklı ermez diye Türk komiseri, bizim 
komiserimiz tarafından ricamız red -
dedilmişti. Bunu bilen ve derhatır eden 
içimizde arkadaşlarımız vardır. Aradan 
yirmi beş sene geçmemiştir. Bugün şi
mendüferlerimiz biz türkler tarafından 
yapılmakta ve işletilmektedir ve bu -
günkü işletme ile evvelki i~letmenin 
farkım görmek ic;In Nafıa Vekaletinin 
pkarmr~ oldui{u eserlf.'re bakmak kafi -
dir ve yalnız yoku olm:\k da yeter. 

Biz bu prensiplerimizi istatik olarak 
almadık. Yani muayyen bir formül tat
bik ederek onu ebediyen muhafaza için 
almadık. Hayatın gündelik zaruretle -

rinden mülhem olarak aldık. İnkılbçr
hğın esas ruhu budur. Dünya için en 
eyi yapılan kanunlar bugün kütüpha -
ne camekanlarrnda tozlarla örtülüdür. 
Ne mükemmel sistemler vardır ki hiçbir 
tatbik sahası ve imkanı bulamamıştır. 

En iyi kanunJar maddeleri en iyi olan 
kanunlar değ-ildir. Mi11ı::te en uygun 
olan kanundur. ( Alkışlar ) ve Millet 
Meclisinin en büyük vazifesi milletlere 
en muvaftk gelen k2nunfarı yapmaktır 
ve bizim Meclisimiz de böyle yapmıştır. 
Millet Meclisleri bir takım filozoflarm 
ve hukukçularrn mahalli içtimaı değil
dir. Millet Meclisleri günün ihtiyaçla -
rmdan hayatın zaruretlerinden aldık • 
lan ilham üzerine milletin inkişafı için 

ULUS 
en iyi kanunu yapmakla mükelleftir ve 1 
bizim Büyük Millet Meclisimiz de doğ
duğu günden bugüne kadar böyle ka -
nunlar yapmıştır. Ve Türkiye'yi böyle 
kurtarmıştır. (Alkışlar, Bravo sesleri). 

Toprak Kanunu, çiftçiye toprak ver
mek kanunu, çok isterdim ki benim da
irei intihahiye arkadaşııı:ıı Milaslı Halil 
Menteşe de esasta bizimle beraber ol -

sun. Çünkü Türk Köylüsünün çektiği, 

topraksız türk köylüsünün çektiği 

ıstırabı bilhassa kendi dairei in
tihabiyemizde benim kadar o da gör· 
müştür .Nitekim, topraksızlığın deli
li olarak kendi çiftliğini köylülere 
tevzi ettiğini burada kendisi söylemiş -
tir. Eğer, köylüye bunu uzun vadelerle 
veyahut bedelsiz olarak vermişlerse, ou
radan kendilerine alenen teşekkür ede
rim. Demek ki topraksızlık ihtiyacım 

kendisi de görmüş ve biz bu kanunu 
yapmadan daha evvel bize tekaddüm 
ederek icabını yapmıştır. 

Arkadaşlar, Muğla vilayetinin Köy -
ceğiz Kazası tamamile çiftlik ağaları -
nm elindedir. Hükumet konağı mer -
kezi kazada bir çiftlik ağasının tarlası 
içindedir. Köylünün bir karış tiprağı 
yoktur, orada çalışır. Vilayetimizin di
ğer kazalarında da hal böyledir. Dairei 
intihabiyemizin yarı çiftçisi topraksız
dır. Çalışmıyan ağa oturur, köylü ça -
lışır. Antalya da böyledir. Şark vıla -
yetlerimiz de tamamile böyledir. 

Bu memleketin ağrerlerinin iztırabı 

büyük ve milH bir iztirabdır. Eğer bu
nu halletmiyeceksek, memleketimizde 
topraksız çiftgiyi Cümlıuriyetin ve ın -
kilabm büyük nimetlerinden mahrum 
bırakmış olacağız. Eğer millet kendi 
topraklarında ekmeğine hakim olmazsa 
ve bunu temin edemezsek yapılan şey
lerin manası kalmaz. Vatandaşım aç ve 
topraksız bırakıp şu veya bu muhayyel 
idealler peşinde koşmak, kendini aldat
mak değil midir? Kendi ırkdaşlarumzı 
ve bu ırkdaki büyük seciyenin asa'etini 
göklere çrkardxğımız Türkü bu halden 
kurtarmak lazımdır. ( Bravo sesleri, 
alkışlar ). 

Toprak çiftçiye toprak; esbabı muci
besinde söylendiği gibi bu bir defa.ık 
iş değildir. Topraksızlık hissedildikçe 
verilecektir. Kanun geldiği vakit esas· 
Iarı müzakere edilecektir. Bir taraftan 
bu iyilik yapılırken, diğer taraftan hiç 
kimsenin hukuku tasarrufiyesine teca -
vüz etmek niyetinde değiliz. Hukuku 
tasarrufiyenin en mahfuz olduğunu, 

bilhassa tekrar etmek isterim, hukuku 
tasarrufiyenin en çok mahfuz kaldığı 
yer Türkiye'dir. Ve bunu böyle tutmak 
mecburiyetinde olduğumuzdan toprak 
kanunu tatbik edilirken, getirilecek ka· 

nunla da muhafaza edilecektir. Belki 
kendilerinin dediği şekilde veya başka 
şekilde Büyük Meclis onun şeklini ta· 
yin edecektir. Bence toprak kanunun • 
dan dolayı gönüllere bir endişe getir -
mek ve düşünmenin hiçbir manası yok
tur. 

Arkadaşların bilhassa bu noktaya na
zarı dikkatlerini celbetmek isterim. Bu
rada hayatını, hukukunu temin ettiği -
mizi kütle, dili olup da söylemiyen fa
kat söylem~ye sizleri tevkil etmiş olan 
kütledir. Bizim yaptxğımız kanunları 

okumıyacak, gazeteleri okumıyacak, on
lar için nasıl çalıştığımızı bilmiyecek • 
tir. Dizim eserimizin büyüklüğü bura
dadır. (Alkışlar) Bunu bilecek kütle 
menfaatine dokunur gibi görünenler 
kütlesidir. Biz onlann da menfaatleri

ne dokunmuyoruz. Bilakis menfaatleri
ni müdafaa ediyoruz. Biz kendisine 
hakkını vermezsek o almak yolunu bilir. 

Biz doğru yollardan, kanuni yollard>ı.u 
herkesin hakkını vermek, herkesin hay
siyetini, hayatını ve hukuku tasarrufi
yesini kurmak ve korumak istiyoruz .. 
( Şiddetli alkışlar ) 

Emruilah Barkın (Malatya) - Bir 
daha söyle, bir daha söyle .•. 

Dahiliye Vekıli (devamla) - Arka • 
daşlar, bizim bu inkilablarımız kendi 
kendine ve demin dediğim gibi tarihin 
zarureti olarak doğmamıştır. Bu uğur
da çok kanlar dökülmüş ve çok iztirablı 
olmuştur. Asırlarca türkler bu inkıla -
ba kavuşmanın iztirabını çekti, nihayet 
büyük dehanın Atatürkün milletin kud
retile kendi irade ve kudreti birleşti. 

türke vatan verdi, istikl§I verdi, pren
sip verdi. Bu prensipler kendimiz için 
ve milletimiz için ayrılmaz esaslardır, 

hepsi birbirine bağlıdır. Eğer biz bunun 
birini bir tarafa bırakırsak memlekı::tin 
bir tarafında inhilal olur. Biz memle • 
keti bu vasıflr cümhuriyetle muhafaza 
ve idare etmekle mükellefiz. Memleke
tin bu sayede kurtulduğuna ve yaşaya-

cağına kaniiz. lnkilabçılığa bağlılığı - ı 
mız bundandır. 

Bu inkilabın sağdan ve soldan kar -
şısına çıkacak olan herhangi bir cere -
yan bu inkiiabın kuvveti karşısında dev
rilmeye ve ezilmeye mahkumdur. 

Şimdiden böylelerine haber vermek 

isterim ki Türkiye Cümhuriyeti bu gi
bi cereyanlara asla müsaade etmiyecek
tir ( Bravo sesleri, alkışlar ). 

Türk milletinin tarih içerisinde ve 
dünyanın bu halinde yapacağx çok daha 
büyük işler vardır. Şu veya bu hayal ve 
mefhumu mücerredin peşinden koşacak 
ne vaktimiz var1 ne de koşturacak in -
sanlarımız vardır. Biz tek bir dilek, 
tek bir ideal için, yani memleketin se
lameti, bu milletin refah ve saadeti ve 
alemin huzuru için kütle halinde çalış
maya mecburuz. Tuttuğumuz yol bu -
dur, Atatürk'ün bize gösterdiği yol bu
dur. ( Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar ). 

Başkan - Kifayeti müzakere hak.km· 
da muhtelif takrirler vardır. Kifayeti 
miiiakereyi kabul edenler ... Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler. 
Etmiyenler .. Kabul edilmiştir. 

Teşkiları JJ.,sasıye l:...anunıınıın bazı 

maddeleriılin degiştırilmesine dair 
kanun teklifi 

Madde 1- 'feşkilatı Esasiye Kanu -
nunun ikinci maddesi aşağıda yazılı 

şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Devleti, Cümhuriyetçi, mil -
liyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inki ~ 

labçıdır~ Resmi dili Türkçedir. Makarri 
Ankara şehridir. 
Başkan - Madde hakkında mütalea 

var mı? .. Söz Şerif İlden' indir. 

Şerif İlden (Kastamonu) - Müsa -
ade ederseniz buradan söyliyeyim. En
cümenden bir kelime soracağrm. 
Maddede resmi dili Türkçedir denili

yor. Bu resmi kelimesine lüzum var mı? 
Teşkilatı Esasiye Encümeni Mazbata 

Muharriri Kenan Orer ( Manisa ) -

Teklifte buna dair bir şey yoktur, eski 
maddede vardı, biz de aynen muhafaza 
ettik. 

Şerif İlden (Kastamonu) - O hal

de bu kelimenin tayy rnı teklif ederim. 
Başkan - Teşkilatx Esasiye Kanunu

nun, eski maddesinde vardır. Bu yalnız 
sizin teklifiniz ve kanaatinizle değişti
rilemez. Bunun nasıl cieğiştirileı:eğ ir.i 
gene aynı kanım göstermiştir. 

Şükrü Yaşın (Çanakkaıe) - Benim 
sözüm esasa taalluk eden birşey değil

dir. Maddenin yazılış tarzma aiddir. 
Teşkilatı E:::adye Kanunu birinci mad
desinde Türkiye bir Cümhuriyettir di
yor ve 102 nci maddesi de, devlet şek
linin Cümlıuriyet o]duğuna dair olan 
birinci maddenin hiçbir veçhile tadil, 
tağyirinin teklif dahi edilemiyeceğini 
tasrih ediyor. Yani bu hükümle birinci 
madde, bir ebediyet iktisab ediyor ve 
bu ebediyeti de Teşkilatı Esasiye Ka -
nunu tekeffül etmiş bulunuyor. Hal -
buki şimdi teklif edilen ikinci madde • 
nin tadilinde Türkiye Devleti Cümhu
riyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, la
ik ve inkilabçx olup resmi dili türkçe, 
Makarri Ankara şehridir deniliyor. 

Devlet şe1'linin Cümhuriyet olduğu 
kabul edildikten sonra onun esas vas -
fmr, daha doğrusu şartı aslisinin Teş
kilatı Esasiye kanunu ile kendisine ve
rilmiş iken bu vasfm Cümhuriyetçilik· 
ten başka birşey olmasına imkan yok -
tur. Burada Cümhuriyetçi kelimesini 
zikretmek veyahut Teşkiliitı Esasiye -
nin ebediyetini temin etmediği bir mad· 
deye bu vasfı sokmak, evvelki hükümle 
ahenkdar olmaz. Onıın için diyorum ki 
Cümhuriyet idaresinin Cümhuriyetçi 
olması gayet tabii bir esas olacağına 
göre, bunu burada zikretmektense mad· 
deyi şu suretle yazmak maksadı temin 
eder: ( Türkiye Cümhuriyeti milliyet

çi, devletçi, halkçı, laik ve inktlabcıdır. 
Resmi dil tiirkçedir. Makarri Ankara 
şehridir). Bu şeklin kabulünü teklif 
ediyorum. 

Teşkilatı Esasiye Encümeni Mazbata 
Muharriri Kenan Orer (Manisa) -
Teşkilatı Esasiye Kanununun 102 nci 
maddesinin sarahatı karşısında bu vasıf
ların kanunun birinci maddesine ilavesi 
doğru olmadığı için bu altı umdenin 
ikinci maddeye tamamen sıralanmasını 
muvafık gördük bu itibarla Cümhuriyet
çi vasfmı da bu maddede tekrarladxk. 
Aksi takdirde bu ana prensiplerin yal
nız beş maddesi, es.as Teşkilat Kanunu
muza geçmiş şeklinde bulunacaktır ki 

bunun doğru o]mıncağ;.na kani olduk· 
( Doğru sesleri ) . 
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alışkanlığını kaybecmiş olmaklrğım do
layısile demin arzedilecek birşeyi u • 
nuttum. Fakat bu maddeden istifade 
ederek bunu da söyliyeceğim. Esasen 
temas edeceğim en mühim şey de bu 
idi. Devletçilik ve aksa.mı olmak i" t;re 

diğer beş umde maddeye yeni ilave eJi· 
Iiyor. Bunların teyid kuvveti nedir ? 

Arkadaşlar pek iyi izah ettiler; bun
dan sonra Hükumetin prograım Dev -
lete mal edilecektir. Fakat şimdiye ka· 
dar1 Devlete maledilen bu umdelerden 
yalnız bir tanesi vardı: Cümhuriyetçi • 
lik. Onun da bir müeyyidesi mevcuddu: 
En son maddenin son fıkrası: 102 nci 
madde olan bu son madde, işbu kanu -
nun, şekli Devletin Cümhuriyet oldu
ğuna dair olan, birinci maddesinin ta -
dili ve tagyiri hiçbir suretle teklif dahi 
edilemez. eler. 

Yarın bir liberal, ekonomik ve siyasi 
herhangi bir liberal çıkıp bunun üze -
rinde propaganda yapamaz mı ? (yapa• 
maz sesleri ). 

1 eşkılatı Esasiye Kanunundaki bu 
nıa<ldenin tadil ve tağyiri için taraftar 
tedarikine çalışamaz mı ? Nasıl ki bi.z 
bugün Teşkilatı Esas;yenin bu madde
sinin tadil ve tağyirini teklif ettik. Fa
kat bugün hiç birimiz çıkıp da Cümhu
riyetin tadilini teklif edemezdik. Eğer 
bir kimse diğer beş umdenin böyle bir 
müeyyidesi yoktur diye bu hususta elin· 
de silah olarak kuvvetle işe girişmek 

isterse bunu kanun, bu cürmünden do
layı yakasından yakalar tedib ve teczi
ye eder. Fakat doğrudan doğruya ikna 
kuvvetile yaparsa buna mani olabilecek
miyiz? Fakat bunlar ci.i.mhuriyetirı ya -
nmda diğer bir umde olara1< bulunursa 
o zaman bunun aleyhinde kimse bir tek· 
lifte bulunamaz. Bugün olduğu gibi ka
lırsa, efkarı hazırlamak hakkma herkes 
malik olur. Binaenaleyh bu meseleyi 
Fxrkanın nazarı dikkatine arzederim. 

Ali Riza Türel (Konya) - Teşkiliitr 

Esasiye Kanunundaki hükümlerin mü -
eyyidesi yine Teşkilatı Esasiye Kanu
nunun 103 üncü maddesindeki umumi 

zabıta hükmüdür. 

Recep Peker (Kütahya) - Ceza Ka • 
nunu da var. 

Ali Riza (devamla) - 103 üncü mad· 
de mucibince bu kanunun hiçbir mad • 
desi hiç.bir sebep ve bahane ile ihmal 
veya tatiJ olunamaz. Hiçbir kanun Teş
kilatı Esasiye Kanununa münafi ola • 
maz. Bu zabıta maddesidir ve bu müey
yide iledir ki Teşkilatı Esasiye Kanu -
nuna münafi alelade kanunlar çıkması
na mani olunabilir ve Teşkilatr Esasiye 
Kanunun muayyen eşkal haricinde tadil 
ve tağyir edilmesinin önüne geçilir. Bu 
umumi bir müeyyidedir. Bunun hari -
cinde cezai müeyyide.ler de vardır. Ce
za Kanununuzun son tadil edilen 146-

ncı maddesinin aldığı şekle göre, Teş
kilatı Esasiye Kanununa muhalif bazı 
hareketler ceza müeyyidesi altına gir· 
miştir. O maddede gösterilen şerait al
tında yapılan hareketler ceza müeyyi • 
desi altındadır. Ya bu şerait tamamen 
tahakkuk edemezse, ne olacak? Yani 
Ceza Kanunu malum olduğu veçhile, 
kıyas yeliyle tatbik olunamıyan kanun
lardandır. Bu kanunun gösterdiği bü • 
tün şerait tahakkuk etmelidir ki o M· 
dise ve o faaliyet cürüm olsun. O ta -
hakkuk etmezse ne olacaktır? O tak • 
dirde vaziyet, kendi kanaatımca şöyle 
tetkik edilmelidir. Teşkilatı Es:ısiye 

Kanununun bütün maddeleri cezat mü
eyyide altında değildir. Amma bu ka • 
nunun muta olması da laz•mdır. O haJ
de Devlet. Hükumet bu kanuna aykırı 
olan bütün faaliyetleri men etmek se • 
Iahiyetini haizdir. Şu halde, benim 
şahsi kanaatıma göre, Teşkilatı Esasiye 
Kanununun tamamını veya bir kısmını 
tağyir tebdil veya ilgaya ve bu kanunla 
tel?ekkül ctmis olan Büyük Millet Mec
lisini iskata veya vazifesini yapmaktan 
men'e cebren teşebbüs edenler Ceza Ka
nununun bu müeyyidesi altına girdiği 
gibi, kanunun ikinci fıkrasrnda da, bu 
hareketleri neşriyat suretinde meydan· 
larda halkı toplıyarak tahrik etmek s.u• 
retile başkalarım bu hareketleri yap -
mağa teşvik edenler de aynı ceza müey• 
yidesi altmdadrr. Bir de bundan maada 
171 inci maddede bu işleri yapmak için 
olan ittifak halini derpiş ederken o va
ziyette de oldukça ağrr bir hiiküm var· 
dır.Bunun haricinde ceza! müeyyideyi 
haiz olmıyan h.,re~<etler bizatihi Tes • 
kilatı Esasiyenin müeyyidesi altında 
olmak dolav1$ile, Hi!kfımet tarafından 
men edilmek iHiza e<ler. 

Başkan - füıv Şükri1 Yaşın, takri

rinizi reye arzedP"İm mi? 

.. , 
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Şukru Yatın (Çanakkale) - Evet 
1'. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tetkilatı Eaasiye Kanununun bi· 

rinci !Dilddeainde (Türkiye Devleti bir 
Cümhw iyettir) denmuine ve i9bu macL 
denin tadil ve tabirinin hif bir ıu. 
retle tekıif dahi edilemiyeceği meskOr 
kanunun 102 inci maddesinde sikrolun
masına binaen artık tadili teklif olu• 
nan maddede: Türkiye Devleti Cüm
huriye~çidir demeye ltıJum yoJrtur. 
Çünkü Cümhuriyetin en birinci ye e. 
... ıı nah cümhuriyetci olmaktır. 

Maddenin qağıda yuılı tekilde Y'
admasıtıı teklif eylerim. 

5.2.1937 
Çaaakkale 

ŞIJkrl Yqııı 

Mad4'e 2 - Türkiye Ctimburiycd. 
milliyete:!, balkcı, devletci. itik ve in
lulibçıdrr. Resmi dili Titrlıçedir. lıla. 
brrı Ankara ,ehridir. 

Batkın - Takriri reye arsediyim. 
Kabul edenler... Etmiyenler- Nuarı 
dikkate abnmamı9tır. 

Maddeyi Encümenin teklifi yeçbil~ 
reye usecUyorum. Kabul edenler .•• Et. 

miyenler ... Kabul edilmiftir. 
Madde 2 - Te,killtı DuiJ~ Ka

nununwı 44 Uııcii maddeai ap4ıda ya• 

aılı tekilde detiftirilmifth': 
Batyekil, Reisicumhur canibindea 

Ye meclis hası meyanından tayin olu. 
nur. Sair Vekiller Bapekil tarafından 

i ~"--"' olunaMeclia bası arasından nUJ1AU 
· · UJDburun l'ak heyeti umumiyeai Reıaıc 

tasdikiyle Mecliae an:olunur. 
Meclıs milçtemi değilse ar• key. 

. . . . . t'-•ına talik olunur. 
f ıyetı Mecbsın ıç ı...- . ut 

Hüktlmet hatu hareket ve sıy 
noktaı' nazarını uamt bir hafta sarfm• 

• · d taleb da Meclise bildirir ve itim& 

eder. _1..:1 Mec.. s· .. müsteJ&rları BatVQIU, 
ıyuı cumhur 

lis izUı ı.raaından aeçer ve • d. k 
Reisi tantfından memuriyetlen tas ı 
olunur. 

Baıkan - Madde hakkında müta.. 

lea var mr ? Kab 1 Maddeyi reye arzediyorum. .u 
· 1 Kabul edıL. buyuranlar ••• Etmıyen er ... 

miştir . 
M~dde 3 - Tetkilitı Eaaaıye Ka· 

nunun:.ın 47 inci maddesi aşağıda ya.. 
zılı tekilde değiştirilmiJtir: 

Vekillerin ve siyasi müsteşarların 
vazife ve mesuliyelleri mahsus kanunla 

tayin olunur. 
Başkan - Madde hakkında müta• 

lca var mı ? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler.. Kabul edil-

miştir . 
T. E. E. M. M. Kenan Orer (M.uı_a· 

ıa) - Bundan sonra gelen madde sa.. 
}'asi nıüstcşarlar tabirini kaldırmak su
retiyle eski maddenin aynen kalmasını 
teklif edıyoruz. . 

Batkan - Yani dördüncü maddeyı 
tadil ediyorsunuz. . 

Kenan Orer (Manisa) - Tadıl et· 

mi yorul. 
Encümen dördüncü mad. 

Başkan - . k-
de olarak teklif ettiği metnın tayyını te 

l .f d ' .. O halde o madde yoktur. 
ı e ıyo.. k ı 

Şimdi beşinci madde olara sz.y • 

1 dd.. d"' düncü ınadde olacaktır. 
an ma w• or . K 

Madde 4 - Teşkilatı Esasıyc a.. 
nununun 49 uncu maddesi aşağıda ya.. 

zılı şekilde değiştirilmiştir: 
Mezun ve her hangi bir sebepl~ ma

zur olan bir vekile lcra Vekillerı. Het• 
· d"w · veya Sıyas yeti az:ısından bır ıgerı . 

Müstesarlardan biri muvaıckaten ~ıy~ 
bet ed•r Ancak bir vekil veya bır sa.. 

w • f tasına 
)'asi Müsteşar bir vekiletten az 

niyabet edemez. • abeti 
Si asi Müsteşarın vekile nıy 

y . M l'se arzolunur. 
halinde kaıarnaınesı ec 1 

Ba k _ Mütalea var mı? 
ş d.n . d' orum. 

Maddeyi reyi ilftuze a~e ıy Kabul 
kabul huyuranlar .• EtıneYe er .• 

~dilmiştir. . Ka-
Madde s - Teıkilitı Eaaaıye 

nununun so inci maddesi lf&ğıda ya• 

zıtı tekilde değiştirilmiştir: . 
icra Vekillerinden veya siyasi mü ... 

tetarıardan birinin Divanı Aliye sev. 
kin da" T"" kı'ye Büyük Millet Mec:-e ar ur u .. 
liıince verilen karar vekilet ve ın 
tctarlıktan ıukutu dahi mutazallJIDJD
'5ır. .• c-rn-

Tttkıliu Esasiye E. Reıll vv . 
lettin Günaltay (Sivas) - Orada. bır 
L 'k' cı ga•Clime hatuı vardır. Sondan 1 ın 
tırda ''vekftlet ve müsteprlıktan suku• 
tu" (vekalet veya müstefaflıktan ıu. 
kutu) olacaktır. Yani ''ve,, • "veya.. 
olacaktır. . 

ULUS -----------------=---=-=-=-===-==-=-=======---===========-=9 
Madocyi kabUl edenl~r ... Etmiyen-11 p o L 1 S 1 

l ler ... Madde kabul edilmi,Ur . -M <lcie - 6 Tefkilitı Eaaaıye Ka. ._ ____________ _. 

uıı"un 61 inci maddesi qağıdayuılı 
nun . 
-kilde deiittirilmifUr : 
.,.- . d milnbaia buauNtta 

Va'ıtfelerın en 
. ·· teprları ve 

lcra Vekilleri aıyul mua ahke l 
ŞQrayı Devlet ve Temyis . il ~ cL 
rileUll balını ye Cumhunyet Bapii 
deiumunıWni muhakeme ~tmek tısere 
bir Divanı Ali ~l edilır. 

Bafkan - Madde hakkında milta. 

lea var mı? 
)ıladdeyi kabul edenler- Etmiyen. 

ıer .•. Maddt kabul edilmiftir. . 
Madde 7 - Tefkilitı Eaaıye Ka

uııunuıı 74 incit maddesi qafıda ya• 
a . . . 
ıılı ,.kilde defiftlrlauttır: 

umumi menfaatler için lilnmu. u. 
ıaulilıle köre anlqdmadıkça ve mahsus 
1ranunlan mucibince dile~ ~ı pe
ih yeriımedikçe hiç bir kimaenın malı 
~ • val ve mUlldl istiml&k olunımas, 
.. nm 'bi --·" Çiftçiyi toprak tabı ya.-- ve 
-• .. ları Devlet tanfmdan idare et; " 

O&.-• k . r ı · 
taô için ittimllk olunaca arazı ve o • 
fııanlarm iıtiml&k beckllcri ve bu be
dellerin tediyesi aured, mahsus ka. 
nunlarLI tayin olunur. 

Fe•kallde hallerde kanuna göre 
tahmil olunacak para " mal ve . çalı~ 
maya dair mükellefiyetler . mü~ana 
olmak üzere biç bir kimle bıç hır fe
dakirlık yıpmağa zorlanamaz. 

Batkan - Madde hakkında müta.. 

lea var mı 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka. 

bul edenler ... Etmiyenler .• Madde ka. 

bul edilmiıtir. 
Tetkılitı Eaasiye Kanununun 75 

inci maddeıi atağıda ıazılı tekilde de· 
ğittirilmittir: 

Hiç bır kimse mensup olduğu fel.. 
ıeff içtibad, din ve mezhepten dolayı 
muahne edilemez. Auyi9 ve umumi 
muaıeret adabına ve kanunlar hüküm
lerine aykırı bulunmamak üzere her 
türlü dini ayinler yapılması serbesttir. 

BaJkan - Madde hakkında müta. 

lea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka· 

bul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka

bul edilmıttir 
Madde 9 - Bu kanun neşri tarihin. 

den muteberdir. 
Madrleyi kabul edenler.. Etmiyen. 

ler .. Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umwaiyesinı ta· 

yini eaaau ile reyinise arz ediyorum. 
Kürııüye iki kutu konacaktır., lüt

fen sağdan gelmek auretiyle kutulara 
reyleru1jzi atınız. • 

Rey vermiyen arkadaf var mı? .... 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Açık 
reyle l:abul buyurduğunuz kanunların 
neticesini arzediyorum: 

lnhisaılar Umum Müdürlüğü 1936 
mali yılı bütçesinde (10.000) liralık 
münakale yapılması hakkındaki kanu. 
na rey veren arkadaşların adedi (321) 
muamele tamamdır, kanun (321) reyle 
kabul edilmiştir. 

Posta, T elgraf ve Telefon Umum 

Müdurlüğünün 1936 mali yılı bütçe
sinde ( 43.100) liralık münakale yapıl· 
masına dair olan kanuna (326) arkadaş 
rey vermiştir, muamele tamamdır. Ka.. 
nun (Jı6) reyle kabul edilmiştir. 

Te kilitı Esasiye Kanununun bazı 
. ' d . 

dd }erinin degiştirilmesine aıı <>-
ına e . . 

k na (333 ) arkadaş rey vermıştır. 
lan anu . 

1 • Teşkilatı Eaasıye Kanunu 
Muaıne e, .. 

.b. ce taınamdrr. Reye ıştırik e· 
ınucı ın 

. . dedi istediğimiz adetten faz· 
denlerın cı k" 'd' Ka.. 

Kabul edenler (333) ışı ar. 
ladır. . · · (Al.. 

Uttefikan kabul edılmıttır. 
nun m 

) artesi günü aaat ıs de top-
kışlar paz . . 
lan lınak üzere celseyi tatıl edıyorum. 

ı Kapanına uat~: 17,50 

-üLKÜ 
ffALKEVLERI MECMUASI 

Müdüni M . .l' uad ~0"1·u1u 
Sekizinci cildin eon :r•ı 

olan 48 inci numaraaı ' ıca 
yazıları: ( ş. A. Kansu), 
Mkou~ (A. Caferoğlu), 

tUrk . dum (Orhan Şa· 
Tuhfetül ~ f aunda Antak· 
ik), ~ S:~~ ~rehistorya (H. 
ya <. ıözlene~ llem • Şüp~e 
Bruıl), ku Ertepınar), koy 
" .. '' (Cot n taır Sil .rva) Orta sa• k'ki (A re,, , 
tet ı . • dünyasında mali~e 
man ıstam flizın (Saıd 
(A. Mez), Melrkanv~ iktıbaalar 
Aydoa), not ar 

bibliyograff Yl a.k dersd 25 kuru .. 
80 saY a ı 

Ko~usunun evine 
taarruz etmiş 

Evvelki gün yeni bayat mahalleain. 
de oturan Şevket kendisinden ayn yL 
pmak iıteyen metresi Zekiynein evine 
taamı• ederek beraberine aldığı arkada· 
fi HU.eyinle birlikte kendiıini dövmil,. 
ler ve hakarette bulunmutlardır. Polis 
suçluları yakalayarak edliyeye nrmit
tir. 

Hü1eyioio gramofonunu 
. çalan Şevket 

HUaeyinin evde bulunmadıtı 11ra. 
da aynı odada yatan Şeöiket içeri sire. 
rek 30 gı.-nafon pliğını çahnlftır. Şev 
ket yakalanarak c:wnhuriyet müddei U• 
mummı:ne gönderilmiftir. 

Elbised ve bakkal aramda 
Saı açlar çaCfıamda tıakkaJ Mebmed. 

den veresiye ekmek almağa gelen bir 
çocufa t>;ıkkalın ekmek nnnediiinl 
gören elbiseci Ali bakkalı tahkir etmit 
tir. ltc poliı el koymuıtur. 

Ayağı lunldı 
Altın dat mahallesinde taf ocağın. 

da çalı?an Veysel el arabaaiyle tat ta.. 
trmakta iken kayan bir taftan sakın· 
mak iatemiı, bu aefer de ayağı arabanın 
tekerleğine takılarak kmlmıttır. 

tıçi hastahaneye kaldırılarak tah1d 

kikata başlanmıttır. 

Halk konseri 
Cumhur başkanlığı filarmonik or

kestrası 14 üncü halle: konserini rus •a· 
iri Pu,kinin ölümünün yüzüncü yıldö
nümü dolayısiyle şairin eserlerinden 
ruı kompozitörleri tarafından bestelen
mi' olan eaerlere tahais etmiıtir. Prog· 
ram ıudur: 

Şef: Ernst Praetorius 

1 - M. J. Glinka ( 1804 - 1857) 

( Rwılan ve Ludmilla) operasından 
uvertür 

2 - N. A. Rimsky K.orsakof (1844 • 
1908) 

(Altın horoz) operasından uvertür 

ve düğün alayı 

3 _ P. J. Çaykovaki (1840 - 1893) 
(Eugen Onegin) operasmdan po

lones. 
ıo dakika dinlenme 

4 - P. J. Çaykovaki: (Eugen One
gin) operasından Mazurka. 

5 _ M. J. Glinka: (Ruslan ve Lud· 
milla) operasından Marş ve Şark 

dansları. 
6 _ P. J. Çaykovski: (Eugen One-

gin) operasından Prelüt ve Vals 
Gelecek konser 6.3.937 dedir. 

Nd11"ııa6a 
Kıvılcımlar <*) 

Ankara, Ulus Basımevi 
146 sayda • 100 kuruı 

Damlacıklar isimli küçük men
sur ıiirlerden mürekkeb ufak bir ese
rinden gene bu sütunlarda bahsetmiş ol· 
duğumuz Turgut Akkaf, yeni bir ki
tabla karşımıza çıkıyor. Gene ufak ya· 
zılardan mürekkeb olan ve "Kıvılcım· 
lar., adını taşyan 1ıtu eserinde Turgut 
Akkat'ın daha ziyade fikrt sahada ça
lı!lıırı olduğunu görüyoruz. Muhtelif 
anlardaki ruh haletlerinin, bütün bir 
hayatın mahsulil olan kanaatlerin ifa· 
de haline geliıi olan bu yazılar da 
"Damlacıklar,. daki sade ve temiz türk· 
çeyi, güzel üslUbu buluyoruz. Yalnıs 

burada müellifin sanatı daha olgunlat
Dllf• kalbden dimağa doğru bir seyir 
takib etmiıtir. 

Muharrir, yazıaının bqında kitabı· 

m isah ederken büyük bir tevazu gö. 
teriyor. Hakikaten ortaya koyduğu e
ser, hakkında bellediği kanaatten daha 
fula bir kıymet tııımalrtadır. 

Bu eser, bisde, kartımızda samimi 
ve tatlı bir aeale bizimle konupn olgun 
ve diifünUr bir dost karııunda bulun· 
dufumus hiuini uyandırıyor. Musahabe, 
mevzu değiıtirerek daldan dala atlıyor, 
fakat bu konUf"'alarclan duyduiumus 

sevk daima ayni kalmaktadır 1 
Turgut Akkaf'dan daha yiibek e

aerler beklemekte lıaklıyu. 

1 EDEBi MESELELER 1 
Tahdidçi sistemlerin en büyük 
tehlikesi kalitesiz bir edebiyatı 

teşvik etmesidir 
Sanau. tabdklçi bir aihoiyein. kont• 

rolun, müdabalenicl, direküfin demaco
jik " konformiet bir edebiyata ne de
rece yol açacaiııu anı.m..k için, muay
yen bir ideolojik ~e tafJJan yud ... 
ra karfı tek blıfıaa tqvik uuurunwa 
bile bu baUmdaıa PJJ*btı rol4l ~ 
bede etmek klfidir. 

Fakat ba, yalnu ~at ..,..,.. 
da hWmniinil icra eden bir kaide deiil • 
dir. Bizde resim sanatı ~rinde yapd • 
llU! tecrübeler, ıösleriıqbin önU...ch blr 
miul halinde duruyor. Resim aanatı • 
mısda, edebiyatımıza muypi olarak, llf" 
km bir ferdc:ilitin, menuMUlu&un, " 
mealetizlifin mevcudiyetinden baldı 

olarak tikiyet edenler, kütleyle " ~ 
liteyle daha yakm bir ~t tem ede
cek, iıtiklil aavqnnum ve inkıl&bımı• 
zm büyük hamlelerine yabancı kalnuya· 
c:ak, kompozisyonlar üzerinde daha f u
la fikir yoracak bir sanat temayülüniln 
doğması lüzumunu ileri ıürüyorlardı. 

Bu temennilerin tahakkukunu lı:o • 
laylqtınnak için bazı müe91lese ve ma • 
kamlarımız, milli mevzuları i'leyen 
eserleri teşvik yolunu tuttular. Bir in· 
kılib resim sergisi kurmak fikri de bu 
endişenin mahsulü oldu. Çok yerinde 
ve me,kur bir gaye ile yapılan bu ha· 
reketler, pratik sahada, bazı iatenilmi· 
yen neticeler doğurmakta gecikmedi. 
Arkadqmw: Burhan Belge, Ulua ıil • 
tunlarında, bu hakikati müşahede ede • 
relı:, haldı bir itiraz sesi yükseltiyordu. 

Hakikaten, aergilere bir kötU eser • 
ler akını bafladı. Ve bu akın gitgide 
daha endi'e verici bir mahiyet aldr. He· 
nüz basit bir portre veya peysaj boya • 
maktan aciz beveskarların, birkaç met• 
re boyunda muazzam kompozl..yon ça· 
lıfl'Jlalarına giri,tikleri görüldü. He
vesleri kmlmasın, teşvik olsun diye, 
getirilen en zayıf eserlerin bile redde
dilmemesi ve teşhir imkanını bulması, 
daha baflangçta yanlif bir iatikamet a
lan bu yoldaki çahpalan arttırdı. Sir 
manasız ve değersiz allegorik tablolar 
serisiyle her sergide kartılqmaya bat
ladık. 

Gerçi hakiki aanatı müdrik olan, ve 

kendilerinden istenilen şeyin mahiye • 
tini çok iyi takdir eden kıymetli sanat
karlarnnız yok değildi. Bunlar, bize, 
yarın için büyük bir müjde telakki 
ettiğimiz eserler de verdiler. Ancak, bu 
tek tük kaliteli mahsuller, pek bol bir 
kalitesizlik i<jinde boğulu kaldıkça, 

muhit üzerinde tesirlerini hakkiyle ifa 
edemiyecekt:. 

Bir asker, bir siper veya abide resmi 
boyamakla istenilen gayeye varılmış ol· 
mıyacağını, her şeyden evel sanat ka
litesinin mevzuubahs bulunduğunu 

hatırlatan entellektüeller yerinde bir 
reaksiyonu temsil etmektedirler. 

Edebiyatta da buna muvazi bir hal 
görebiliriz. "İnkılab edebiyatı istiyo • 
ruz 1 milli edebiyat istiyoruz!" temen • 
nilerinden cesaret alan bazr heveakar 
gençler, yalnız sanat kalitesiyle ses1e
rını duyuramıaycaklarını anlayınca, 

"yaşasın vatan!" teranesini edebiyat 
diye kabul ettirmeye çalıştılar. Memle
ketin köşe 1 t :ağında, bu neviden kali· 
tesiz bir vat .. 1 ve memleket edebiyaft • 
nın ortaya kötü örnekler dökmeye baş
lad ığı edebiyat piyasasına kalp a>aralar 
ıürülmeğe çalıtıldığı görüldü. Şüphe • 
siz iri, resimde olduğu gibi, edebiyatta 
da, estetik ölçülerden ayrılmadan, öz • 
lenilen edebiyat yolunda çok samimi bir 
imaiıla güzel eserler evrenlerimiz de 
vardı. Fakat bu kaliteli azlrk, zevksi.s 
bir kantite aruında gömülilrae, gene 
beklenilen netice elde edilmit olmu. 
Hatti, bu zevbis kalabalığın, asıl u • 
natkirları bile doğru yoldan çevirme • 
ainden korkulur. Reabiyonun, aanat • 
kir tabiatın ult hususiyetlerinden ol· 
duğu uli hatırdan çıkarılmamak liznn
gelir. KötU bir eaerin, aırf fU veya bu 
yolda yuldığı için tefrik görmesi, iyi 
aaııatkir üzerinde az çok menfi bir te-

sir yapmaktan geri kalmaz. • 
Edebi eserlerin kıymetini muayyen 

bir veçheye malik olma.aiyle tahdid c • 
der ve bu tarzdaki eaerlerin tetvik gör· 

meaini kabul ederseniz, unutamaz11nız ki, 

bu tepik \IDIUl'UDU kuJJaaaalı .... 
rı daima kunetll Wr -* " WlltUn 
malik fanetm* ctotna bir r8r6t ol
.... Anuık bluat edebiyatm lflnd9 
y...,.n p Jdlltive ldııMelerin YUlf .. 
el okmık lhn plen ed.W taldd, ba •r. ·fbllJet* ellen dl ... tebllk .. 
,_.,. -1U lmlır. ıu libl ldmfelerl, 
daha Bac8 kunetli' bir pmpepnde va-
11tulyl.e eanatta muayyen blr ideolojik 
~n wıaretiDe humclmnq lleab, 
edebi ..... ı.ıeıde ..ıw,n Ulbl ol • 
..., ... kaeleritl qndu.rlnde bu•• 
llhl"d ı&mcledM, ft bakild ...... 
urf ~•Htl dala1.Uy1e mat4ur 
ecli.._ne yol asmıt olunqnu. 

Soma tabdidol fremlplerln. k&ttl • 
rilmlettirid bir lroQfon.m doJutacajı• 
nı aöyliyen Andre CWclf'ia balıııla .ardL 

Söri Gid6'e nriyonmu 
"İhtiW muzaffer oldufu, kuruldu

lu ve yerleıtiti uman. aanat mUtbiı bir 
tehlibye maruz kalır, fatimıin kötl 
tuyiklerinin ona pçirttifine hemen 
hemen müaavi bir tehlike bir orto
dokıluk tehlikesi. Bir ortodoblufa 
boyun eğen uant, bu, doktrinlerin ea 
aıhatliai de olsa, kaybolmuttur. Kon • 
forizm içinde çöker. Muzaffer ihtill • 
lin unatkira verebileceği ve vermeli 
icllb eden fCY• her teyden önce hürri
yettir. Bunsuz, aanat mana ve kıyme• 
tini kaybeder. 

Walt Whitman, reis Linc:oln'un 6-
lUmü dolayıaiyle, en güzel pirlerinden 
birini yazdı. Fakat aerbeatıçe yuılmıt 

olan bu tiir mecburi bir it olaydı. 
Whitman bunu, emirle ve uauJen yu • 
mak mecburiyetinde bulunsaydı, bu 
meniye bütün meziyetini, güzelliğini 
kaybederdi, daha doğrusu Whitman 
onu yazamazdı." 

Hakikt bir aanatJdr olan 'Gid~. sa• 
natın her türlü tahdide ve icbara kartı 
insiyaki isyanını çok iyi hiaaetmittir. 
Hakikaten, daimJ insanlığın önünde 
'b1r 'bayrak gi6i yeni ufukları ipret et· 
mit ola nedebiyata politikanın hikim oJ. 
maaı, öncü vasıf ve kıymetinin inkar e
dilmesi, elinden alınması deme-ktir. Bu
nun tatbikatta iyi bir netice vereceğini 
İlbat etmek mümkün değildir. 

Hatta, yalnız teşvik unsurunun, 
doğrudan doğruya "estetik kalite iti• 
bara alınmadan, tahdidci bir zihniyetle 
kullanılmasr bile, manevi bir tazyik 
şeklinde kendini hissettirir. 

Ne garibtir ki memleketimizde, tah
didci edebiyat istekleri bizzat edebi • 
yatçı denilen zümre araeından yüksel· 
mittir. Sanatın asli mahiyet ve mana • 
sından bilerek veya bilmiyerek tegafül 
eden bu gibi kimselerin istekleri aka· 
mete mahkum bulunsa bile, fikirleri 
tağşişten de hali kalmıyor. 'Genit halk 
kütlelerinin her türlü demagojinin te
siri altında kalmaya müsaid olduğunu 
söylemek yeni bir hakikat ifade etmek 
olmaz. Vazifeleri halk arasında ya(-ayan 
yanlıt telakkileri düzeltmek ve onun 
önünde doğrunun, gı.i~din yolunu aç •. 
mak olan entelektüellerin bu misyonla
rına aykrrı bir yol tutarak kütlenin 
demagojik temayüllerini teşvik etme • 
leri yanlış bir hareket telakki edilebilir. 

YAŞAR NABİ 

Ankara Satranç 
şampiyonluğu 
müsabakası 

Ankara satranç kulübü tarafından 
"Ankara 1937 f&lllpiyonluğu., müaaba. 
kalı tartib edilmittir. Müsabakayı fU. 
batın 28 inc:i pazar günü kulüb merkezi 
olan °.RTt PALAS,. salonunda ba,la. 
nacaktır. 

Satranç kulilbü azaları ile Ankarada 
bilcümle satranç meraklıları müsabaka· 
ya ittirak edebilirler .. Müsabakaya işti. 
rak edecek olanların 25 ıubat akpnuna 
kadar k.alüb merkezindeki listeye adla. 
rını yazdırmaları rica olunur. 

Seyirciler için her türlü kolaylık 
düJilnülmüttür. Satranç meraklılarının 
"Ankara ,ampiyonluğu,, müsabakası ile 
yakından alakadar olacaklarını üınat e. 
deriz. 

Bcttkan _ "veya,, iliveıini teklaf 
tdivn.ı~w 'D--'·- _.: ... 1 .... var mı?·---------------------------~-~------------------------------~~-----~---
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PHILCO radyolarını bizden arayın 
Çank~~a ~sfaltı Satılık Arsa Tel: 1475 1 

uzerınde 1 
------------~---

EMiR 
T ıa.ş Blc ağ&. k.uUanmaJcla olur 

~ 1 Tı B - ~ yud.cı ~a. 
HZr 1 raş ;çagı r g>erakende. 10 tanıı~i 15 kuruştur. 

!fT~ ',fd{cm,'wi_ ~ ı:Faaa.ı.m ~ô?.U7M • 

Ziraat ek.alctind en: 
1 - Kapalı zarf usuliyle !1000) ton kalsiyum ar eniyat = Ar -

seniayt dö chaux preparatı ile 20 adet Toz ilaç serr en arabalı kö
rük satın alınacaktır. 

2 - Kalsiyum arsenikayat prepalatınm beher tonunun bedeli 
160 lira Arabalı körüklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira te· 
minatı muva~kate Kalsiyum Arsinat prepalatı için 8800 lira, araba· 
1ı körükler için S25 liradır. 

3 - Arseniyat preparatının ihalesi 16-3-937 de saat ıs de Toz 
serpen körüklerin ihalesi 17-3-937 de saat 15 de Ziraat Vekaleti bi
na tim da arttırma, eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin ihale
leri de ayrı ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektu,....larını ona 
göre komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

5 - Şartnamelerden kalsiyum arsenıyat preparat.na ait olanı 8 
lira mukabilinde, arabalı körüklere ait olanı parasız olarak Ankarada 
Ziraat Vekaleti satın alma komısyonundan ıstanbulüa Ziraat m ü
dürlugündı:n, İzmirde Mücadele müfettişliğ~nden ~erilir: 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını temınatlarıyı.e balikte mu· 
an en giınlerde 2490 ı;ayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü marldesinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önce"e kadar ko
misyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (204) 

1-419 -

Ankara Valiliğinde ıı : 
Keşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan ibaret bulunan Ankara - İs

tanbul yolunun 10 + 000 - 12 + 000 inci kilometreleri arasında 
yapılacak varyant yol inşaati 1-3-937 pazartesi günü saat 15 de 
Ankara nafıa müdürlüğü eksiltme komisyon odasında ihale;;i ya
pılmak uıere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 2925 liradır. 
Eksiltme şartname ve tefcrrüatı Ankara nafıa müdürlü~ünden 

1 lira mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerin teklif mektublarını, ticaret odası vesikası, muvak

kat teminat mektub veya ~kbuzu ve naha vekaletinden alınmış 
937 senesine aid müteahhidlik vesika lariyle birlikte 1-3-937 pazar
tesi günü saat 14 de kadar eksiltme komisyon reisli~,ine vermeleri 

~rrrırl•r. (302) _ı_-_5_7_4 __ _ 

l\lalive V f'kaletinden: 
Kalörifer için alınacak 100 ton ( sömi kok) kömürü açık e':silt

meye konulmustur. 
Tahmin bedeli kömürlüklere nakliyesiyle beraber iki bin dokuz 

yüz elli lira ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi bir lira yirmi beş 
kuruştur. 

Eksiltme. 1.3.937 pazartesi günu saat on beste vekalet levazım 
müdürlügünde toplanan eksiltme komitiyonu tarafından yapılacak-
tu. 

Şartnamesi levazım müdıirlüğıindc, lstanbuıda Dolmabahçe 'e 
Mal jye evrakı matbua anbarı memurluğunda görüleb~lir. 

istekliler, muvakkat temıııatlariylc birlikte komisyon riya etine 
müracaat etmeleri. (316) 1-603 

TERCÜME 
l~leri Büro!'iu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adli ve Sarayı '<arsısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 21 'I) 1 488 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Hazine n::ı'Ilına müsade

reli olup Ankan• <il ıan müdü· 
riveti depoların ı bulunan 40 

metre mikabı muhtelif cins ve 
ebadda çam kerestesinin heı 

metre mikabı 14.30 liradan 1215 
kilo çıranın beher kiloı:;u iki bu
çuk kııruştan 16356 kilo mahlut 
odunun beher kilosu 1,5-1,75 pa
radan 67 adet çam sepetinin be
her adedi 4 kuruc.:tan 100 adet 
meş~ araba panna~mın beher a
dedi 2 kuruştan onbeş gün müd
detle açık artırmava k'>nulmuş· 
tur. 

2 - Artırma 26.Z 937 gtinü 
saat onbeşte Ankara orman mü
düri,·etinde yapılacaktır. 

3 - Arttrmaya iştirak ede· 
ceklerin yüzde 7,S teminat "kçe
lerivle orman müdüriyetine mü
raca<>tlarr illin o'unur. (307) 1-579 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3200) 
lira harta matbaası içın Lir adet 
kağıd ke&me makinesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - lstekhler şeraiti anlamak 
üz e heı gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de (240) lira muvakkat 
teminat makbuzlarile ll.mart.937 
persembe günü sa1t (lS) de Ce
b · le harta geııeı direktörlüğü 
~ tın a'-na komisyonuna gelmele-

(14l) 1-348 

..... a ~» m 

Askt•ri Fahı·;kalar l . 
Miidürlii~u Satmalma 

Komisvonn ilanları 

281 Takım yazlık erat elb:sesi 
Tahm;., rıHlen bec'leli 1967 li· 

ra olan v ı ıda mil.{darı ve cin
si yazılı melbusat Askeri fabrıka
lar umum müdürliiğü satın alma 
komisyonunca 2.3.937 tarihınde 
sair günü saat 14 de açık eks l._ 
me ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyonuan 
verilir. Taliplerin muvakkat te· 
m inat olan 147 lira 53 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkıiı 
gün ve saatte komisyona müra-
caatları. ( 3S7) 1-634 

Müteahhit nam ve hesabına 
Kilo 
4000 San sabunlu kösele 
1000 Sarı vaketa 

250 Şaplı deri 
750 Salmastıralrk şapşlı kösele 

1000 Salmastrrahk kromlu kösele 

Tahmin edilen bedeli (15500) 

lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın 

alına komisyonunca 26.2.937 ta
rihinde cuma günü saat ıs de 
pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 1162) lira SO kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saate komisyona müracaatla-
rı. (378) 1-675 

1 
Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 

Sabırsızlıkla bekleyiniz 

İzmir Eşref paşa Hastahanesi 
Baş Hekimliğinden: 

İzmir Eşrefpaşa hastahanesi için alınacak olan aşağıda cins ve 
mikdarlarr ile markaları gösterilen 5357 lira 70 kuruş muhammen 
kıymetli alat ve edevatı tıbbiye kapaiı zarf usuliyle 12.2.937 günle
mecinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar şartnameyi görmek için her gün Ankara Sıhhiye 
Müdürlüğüne müracaatları ve eksiltme günü olan 4.3.1937 perşcm· 
be günü saat dokuzdan on ikiye kadar İzmir Vilayet encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

CİNS 

1 - Paravan ameliyathane için 4 kanatlı yerli 
ı - Pansuman arabası yerli 
3 - Karyola arkalığı yerli 
4 - Alat masası yerli 
5 - Pert flakon 4 şiseli yerli 
6 - Tromel 20X20 yerli 
7 - Port Beite yerli 
8 - Port irrigatör yerli 
9 - Demir sandalya ameliyathane için yerli 

10 - Müteharrik yemek tabla;;ı yerli 
11 - Masa nisaiye ve pansuman için yerli 
12 Operation icin sistoskop Georg Wolf prospektüsiı 

Ky. III ve levazımı 
13 Arabalı sedye yerlı 
14 Portatif sedye yerli 
15 - Süprüntü kabı ameliyathaneler için yerli 
16 - (Legü) nün elektrik lambalı ekartörü 
17 - Litotriti, çocuk için levazımı ile 
18 - Paşon vakez aletleri 

19 - Undala kısa mevce trddvi cihazı 
20 - Diatermi cihazı iki kişilik 
No. 

146 Resim Zeiss Globül saymak için bürker 
138 ., ,, Teilung Bürker 
140 
145 " .. 

,, .. Fuchs - Resenthal .. Pipet globül rouge ve globül blanc 

Adet 
3 
2 
4 
3 
3 
6 
'4 
'4 
(> 

() 

3 

1 
2 
2 
E 
1 
l 

1 
2 
2 

için Pappen heim 6 
181 

" 
,. 
,, 

8001 " " 110 ,, ,, 
Reichert 

8649 
" " 

" 7232 Leitz 

8926 Leitz 

" 
" 

KömürJü Iamba için kalın ve ince kömür 100 
Kanda şeker miktarını tayin için Zeiss 1 
Creceluis Seifert Model D., Kollmeyer 
marka de> kabul edilir. 
Luµ 
Mikroskop tablosu komplet 

Polari metri her şey muayenesi içni 
elektrik lambalı 
Sedr şişesi 
İmmersion florit 

Kuru hava isterilizatörü 55x40x35 
Benmari emaye cidarlı veya amyan. 
c idarl ı 37 ve 56 dereceye regle 240 
t lük ve 220 voltluk 
B ·ret muhtelif C. C. 
l-'etri kutulan muhtelif ce .. aıııelte 
Sikartüµu 
Acide Uriı.ıue ti.ıpü 
Ureometre İvon 
Çalar Hiboratuvar saati 
Hemoğlobinometre 
Otoklav çift cidarlı 62x50 

2 
1 
l 

2 
1 
1 
1 

12 
100 
12 
3 
'4 
1 
2 
1 

1 - Yukarda yazılı aHit ve edevatı tıbbiyenin Zeiss, Leitz, ve 
Reichert mar!<alıları şayanı kabuldür. 

2 .-: Yukarıda yazılı kırk bir kalem alat ve edevatı tıbbiyenin 
hepsının muh;ımmen kıymeti (535i) lira (70) kuruştur. (Beş bin 
üç yüz elli yeli lira v etmiş kuruştur.) 

3 - Bu alat ve erlevatı tıl.ıbiye hakkında daha fazla izahat al· 
mak istiyenler hastahane scrtababetine müracaat etmelidirler. 

936 senesinde Eşrefpaşa hastahanesine alınacak 
a"atı cerrahiye li:>tesidir. 

Makas 1826 Krupp 3 

" 1829 " 3 
" 1655 " 3 
,, 1828 " 3 
" 1830 .. 2 

Bisturi 1220 ,, 6 

" 1700 " 
" 1442 " 

Ecarteurs 3576 krupp 
Pens Mikulicz eğri 3~32 ,. 

Pens Kocher 13.5 !'m. 3305 .. 
SUtür iğnesi G. 212 Nr, 000 Chrome Acufinı 

" ,, " " 00 ,, 
" 

u ,, " ,, o " " ., ,, ., " 6 " " ., ,. ,, " 7 " " ,, " ,, " 8 ,, 
" 

" " " " 11 " 
,, 

•• " 
,, 

" 12 " ,, 
,, ,, 

" " 13 .. ,, 
" .. " " 14 " ,, 
" 

,. H. 218 ,, ı. 3 " " 
" 

1,3,5,7 ,9,11.12,23 

6 
3 
2 

12 
12 
24 
24 
24 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
48 

İpek 
,, 
" 

,, Fb. 254 ,, 
(Beher 

Aseptur marka Nr. 
,, ,. " 
" " " 

numaradan 6 adet) 
o 
1 
2 

6 paket 
6 paket 

12 
" .. " " 

,, 3 

" " " 
,, 4 

'' '' '' n 
5 

Yukarda yazılı alatı cerrahiyenin hepsinin 
men esi yüz liradır. ( 100 lira) (360) 

12 
" 12 
·~ 

6 ,, 
kıymeti muham-
1-594 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Itektörlüğüden: 

Kurumumuz Hıfzıssıha ve Bakteriologie enstitüsü için (35) 
lira asli maaşlı ikinci sınıf iki asistan alınacaktır. 

Bunlardan birisi kıdemli olduğu takdirde birinci sınıf asis
tan olabilir. İsteklilerin Mektepten iyi derecede mezun oldukla
rına ve bir yabancı dil bildiklerine dair vesikaları veya bunların 
suretleri ile birlikte Hıfzıssıhha ve Bakteriologie enstitüsü Direk-
törlüğüne müracaatları. (365) 1-6S2 

10 =-==-
Halil Naci Aıı.owartalar Caddeti 

No: 111 Telelon. 1230 

Çünkü ASPİRİN seneferden~ed 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ? 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat efmişfir. ı 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz ••. 

Devlet Demiryolları Afyon 
Yedinci işletme 

1\'lüdürlüğünden: 
1 ~ Aş~ğıdaki cedvelde gösterilen ik; ~rup balastın evelce ayn 

ayn ıhalesı yapılmışsa da bu sefer müteahhidin vefatı üzerine iş. 
bu gruplar 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balaat alınacak 
yerler ve buralardan alınacak mikdarlariyle muhammen bedelleri 
ve iktiza eden teminat mikdarlan ve teslimat müddetleri aşağıdaki 
cedvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği veçhile iki gruba ay• 
rılmış olup her grup ayrıca ihale olunacağından bu her grup için 
ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryollan mukavelenamesi, kapalı zarf 
usuliyle balast eksiltme şartnamesi ve Bayındırlık işleıi genel şart• 
namesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyonda 7 inci 
İşletme Müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilir• 
ler. Ve izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme 22.2.937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Af· 
yon şehir istasyonunda 7 inci İşletme binasındaki komisyonda ıaat 
16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü mad· 
dedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve tekli( 
mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat ıs e kadar komis. 
yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 

~(ij 
::ı • 
ı.. o 
oz 
II. Afyon 

Akşehir 
iV. İzmir 

Afyon 

227 + 900 

223 - 282 

3900 292.S 

8000 8000 600 

Nafia Vekaletinden: 

6 Ocak kırma "; 
balast 

8 Toplama ve 
kırma balastı, 

1 - 20 mart 1937 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Vekalet 
Malzeme eksiltme komisyonunda üç grup 11 parça atelye tezgahı • 
nın grup grup ve kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat mikdarlan 
Grup:Adet: Cinsi 

ı. 2 
3 
1 

II. 1 
1 

III. 

225/1000 
250/1500 
1150x350 
1150x325 

200 p 

2 500x60 

torna 
torna 

Ufki freze 
Şakuli freze 
Silindir honik tezgarı. 

Takım zımpara tezgahı 

Muhammen: Muvakkat 
bedeli teminatı 
Lira. K. Lira ~ 
20.000.- lSOO,-

ll.U\10,- 825,-

13.000,· 975,-
1 500x200 Üniversal takım bileme tezgahı. 

3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola• 
rak Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını Resmi Gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye göre Vekaletten alınmı 1937 senesi malze• 
me müteahhitliği vesikası ile birlikte 20 mart 937 cumartesi günü 
saat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. (_:!6) 1-463 ____ _ 

Çocuk işlerini bilen bir Bayan 
ANKARADA BİR AİLE ARIYOR 

Yalnız türkçe bilen ve türkçeyi çok temiz konu~an 22 yaşında 
bir katolik Bayan çocuk bakmasını ve çocuk büyütmesini bildiği 
için Ankarada bir aile yanında çah•mak istiyor. Şeraiti müsaiddir: 
Çocuk bakımında tecrübelidir. Temizliğe çok riayetkardır. Ahvab 
hususiyesi çok mazbuttur. Fazla tafsilat almak istiyenler latanb~~ 
da Ankara caddesinde (Matbaacılık ve Gazetecilik Bürosu) aahıbı 
Ulvi Olgaç adreıine müracaat edebilirler. Telefon 23129. ---..- --

Nafia Vekaleti 
v an ~u İşeıri E "üd Heyeti Şefliğinden: 
Evvelce münaka.sası ilan edilmiş olan Van Şamran kanalı in·ıı: 

şaauna talip çıkmadığından yalnız ı:ksiltme şekli değiştiri}ere 
di ~r şerait ayni olmak üzere 11.2.1937 tarihinden itibaren bıı ~1. 
müddetle ve pazarlık usuliyle münakc:saya çıkarılmıştır. tha ~ 
12.3.1937 tarinhine müsadif cuma günü saat 15 de Van Su tşlcrı 
Dairesinde yapılacağı ilan olunur. {330) 1-611 
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Ankara 
------------------------~:-:::-::::~~ULU s--------------------------------~·11----Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme tlaru : 1 

Sehri İmar 
"' Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye koulan iş: 
A • 6075 m2 yol, 
B - 1381 mtl bordur, 
C - 3400 m3 yol tesviyesi, 
D - 2734,SO m3 arazi tesviyesi, 'f bedeli de "20119" 

olup Ankara mezarlığı içinde yapılacaktır. Keşı 
lira .. 60 .. kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Hususi şartname, 
D • Keşif cetveli 
E - Plan. k 
F - Nafıa işleıi genel şartnamesine bakıla~~·· de Ankara tınar 

İstiyenler bu evrakı 110 kuruş bedel muka 1 ın 
Direktörlüğünden alacaklardır. . .... saat 17 de Ankara İmar 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesı gunu 
Direktörlüğünde yapılacaktır. k 

4 - Eksiltme kapalı zarf us1;1l!yl~ 01~~; t~~ "1508 lira "97,, ku 
S - Eksiltmeye girebilmek ~çın ıste v 1~:~~ vesik;ları haiz olup 

rus muvakkat teminat vermelerı ve aşag 
eksiltme komisyonuna göstermeler~ lazımdır. 

A • Cari senet tecim odası vesıkası, 
B - Ehliyeti fenniye vesikası, 
C • 937 müteahhitlik vesibaı, l'ral k yol ve toprak işi yapmış 
D • En azı ve bir parçadan 5000 1 1 

olduğuna ai~ vesika. de azılı saatten bir saat evveli-
6 - Teklıf mektupları madde 3 .. 1 Y k Eksiltme komisyonu re

ne kadar İmar Direktörlüğüne getırı er.e 
isliğine makbuz mukabilinde verilecek~hır. t 3 üncü maddede yazı-

p t 'l .. d ·1 k mektuplar nı aye . . k os a ı e gon erı ece f ühür mumu ile ıyıce a-
lı aaate kadar gelmiş oJmah ve dış zar ın m 

patılmış olması. . b 1 dilmez. ( 416) 1-732 
Postada olacak gecıkmeler ka u e -

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayetin Etimesut Nahiye3inde yapılacak olan tohum te

mizleme evi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli ıssı lira S2 kuruştur., ~ . 
3 - İhale 4.3.1937 perşenbe günü saat ıs de VıJayet daımi en.. 

cümeninde yapılacaktır. İstanbul Ziraat Müdürlüklerinde 
4 _ Şartnamesi Ankara ve 

görülebilir. · 
· , · hammen ~deli % 7,S tutarı olan pey akçesı 

S - Ta}ıpd•erın mu esine yatırılan makbuz ile birlikte ihale 
veya hususı ı are vezn ) 1-711 
günü müracaatları. <._3_72 ___ __________ _ 

I LAN 
Maraş T. A. Fabrikası 

idare 
Çt'ltik 

Sirke ti Meclisi 
Riyasetinden: ' 

Şirketimiz 1936 senesi alelade heyeti umu~iyesi :ı.3.1937 tari
hine müsadif cuma günü saat 14 de Maraşta şırket bınasında top
lantıya davet olunur. Esas mukavelenin 24 üncü maddesine gön 
esaleten veya vekileten on hisseye sahih olan hissedarların bu top-
lantıya iştirake baklan vardır. . . 

G sas mukavelenin 26 ıncı maddesine tevfıkan hıuedarların 
. ene e . . 2 3 1937 tarihine kadar Ankarada 

hısselerini toplantı tarıhı olan. 1 • :. il vü teslim ederek mukabi-
Sümer Banka Maraşta şirket dırektorl. ~ ne 
linde duhuliye kartı almaları Jwumu ılan olunur. 

Ruznamei müzakerat: k 
t . mürakib raporlarının o unması. 

1 - dare heyetı ve sd'k' 1 'dare he}'etinin ibrası 
2 B ·1 kabul ve ta ı ıy e ı - ı ançonun . . 1. . .. • .::ıarının yerlerine yeni· 
3 - Müdedtleri bıten ıdare mec ısı ......... 

lerinin intihabı ve ücretlerini~ tayin ~e t~sb~t.ıbl . · ücret tayini 
4 - Mürakib intihabı, eskı ve yenı müra ı er ıç~~736 

DEVLET DEM ! YOLLARI VE LiMANLARI 
UMUM MUDORLOCO SATIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 

DEVLET DEMlRVOI~LARI tKlNCİ lŞ~ı~~LUôO'NDEN: 
.. erindeki Büvet bir sene müddetle kiraya 

Ankara Gar pe~onu, uı: l44<l) lira tahmin edilmittir. Pazar. 
verilecektir. Senelık kıra~ı) ( .... saat (ıs) te Ankarada ikinci İfa 
lık cıs mart 1937 puartetı gunu ak 

k. k . syonca yapılac tır. 
letme binasında ı om~ 1 ri (lOS) liralık muvakkat temınat 

Panrlığa girmek. ıste~:~l:rl: evvelce bu gibi işleri hüsnü su
yatırmaları ve kanunı vcsı 

1 
d bu sene zarfında alacakları 

retle yaptıklarına dair beled~.ye er en tta komisyona müracaatları 
ı: ·1 ynı gun ve saa 1 k .. vesikalarını hömı en a eler krınisyonca parasız o ara gos-

lizımdır Mukavele ve şartnaın ı-719 
t ·1 . d' (404) 
erı mekte ır. 

İLAN h'I · . . D. 9 N 0 • tarifede yazılı ~ 1 ıs-
1 S.3.1937 tarihind~n ıtıbaren D~s ir ve burçak maddelerın~ bu 

tasyonlarına nakledılecek soya, hp lan tenzilltlı ücretlerı tat· 
d ra ma sus o d'l ta renir. arpa. yulaf ve çav aT' . • istasyonlara müracaat e ı • 

bik edilecektir. Fazla tafsı at çın 1-718 
ınelidir. (398) 

t LAN 
Muhammen bedeli <24802·23> 

lira olan muhtelif ölçüde 1850
1 ;· 

det çam azman ve tomruk ıs 45 
1937 pa?.artesi günil saat"' k, 

n ·1 nn a• de kapalı zarf usulu t e 
rada idare binasında satın alına· 
caktrr. . 

Bu işe girmek iıtiyenlerı.n 
(1860.17) liralık muvakkat temı· 

· · • · ve-nat ile kanunun tayın ettıgı 
•i'~aları, resmi gazetenin 1.5.936 

gün ve 3297 No. tu aüshasmda 
intişar etmiş otan tatlmatname 
dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynr giin saat 14.45 
e kadar komisyt>n reisliğine ver· 
lneleri lazımdır. 

Sartnameler parasıa: olarak 
Ankarada malzeme dairesinden, 
liavdarpaşada tesellüm v~ se~k 
•e f1i crinden f.r:mir ve Eıkıfehır· 

iLAN 
2 2 1937 de yapılan eksiltme-

'nd~ .talibi çılanadıfmdan ek· 
•! 1 si feshedilen ve mubam· 
~e~~deli ( 13407 ,90) lira olan 
12000 adet dar hat kayın tra~er-
. ·1 189 adet makas traıversı 5. 

ı3ı 1~;7 cuma ~ilnll saat 1S.3da0 d~ 
• l'" ne Ankara ı· 

pazarl~k u:::d~ satın almaektır. 
dare bi~S girmek istiyenler 

Bu ışe vakkat temi· 
(1005.59) liralık mu .•. 'ka· 

n tayin ettıgı vesı 
nat, kanunu . 7 S 1936 gün 
l --i 11:ıuetenın · · . ar, r...... 1 .. abasında ın• 

3297 numara ı nu d 
ve . lan talinıatname a· 
tişar etmış o 'ka ile ma-
iresinde atınm~ş d:~11 komisyonda 
ayyen vakte A a ır 
bulunmaları laznnd ' olarak 

eler parasz 
Şartdanam lzeme dairesinden, 

Ankara ma llüm ve sevk 
Haydarpaşada fese. Eskişehir· 
,efliğinden ~~-A:ını~dan görüle-

Tavas Belediye Reisliğinden: 
ı _Eksiltmeye konulan if; 80 hektar raddeainde Tavaa kazası· 

nın ve SO hektar raddesinde Kale nahiyesinin Nafıa Veklletinin 
fenni şartnamesine göre hali huır harıtalarınm yapılmaadır 

Bu işe aid kqif bedeli (3250) liradır. • 
2 - Şartname ve evrak funlardır- ~ 
A - Eksiltme şartnamesi f 
B - Mukavele projesi 
c - Şehir ·re kasaba1arm hali ba:ırr haritaJarmın 8lmmuma 

aid şartname 
D - Hususi şartname 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli Nafıa müdürlü

ğünde gcirüp ve inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 8 - 3 - 1937 pazartesi günü saat ıs te Tavas bele

diyesinde teşekkül edecek encümen huzurunde kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 -Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (244) lira muvak
şat teminat akçesi vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ha
ız olması lazımdır. 

En az (300) üç yüz hektar büyüklüğünde kasabaların halı ha
zırharita.arını tanzim ve Harita umum müdürlüğüne begendirmi§ 
olduklarını bildiren vesika ile 1937 se.1esi için harita i§lerine aid 
nafıa işleri müteahhitlik vesikasını almış bulunmak. 

s - Teklif mektubları yukarıda üçüncü madde yazılı saat· 
ten bir saat eveline kadar Tavas belediyesine getirilerek eksiltme 
k01nisyonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nihayet üçü~:cü madd~de. y~zılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfının muhur mumu ıle ıyıce kapatılmış 
bulunması lazımdır. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (396) 1-i17 

Esl~iş~hir Ornıaıı 
Direktörlüğünden: 

1- Eskişehir İlinde Mihallıççık ilçe'"inde hudutları tartname
de yazılı Değirmendere Devlet Ormanında numerolanmış ve ölçül
müş 5S8 adede muadil 2532 metre mikap 592 desimetre ~ikap di
kili ve 416 adede muadil 377 metre mikap 767 desimetre 1D1kap dev
rik ki cem'an 1910 metre mikap 362 desimetre mikap gayri mamule 
muadil 974 adet No. h çam ağacı 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile artırmaya konulmuştur. . . 

2- Artırma 10 mart 937 çartamba günü saat 15 de Eakışchir 
Orman Direktörlüğünde yapılacaktrr. . 

3- Dikili ve devrik ağaçları1i beher gayri mamul metre mıka
bının muhammen bedeli 457 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat (655) liradır. 
5- lsteldiler, teklif mektuplarının teminatlarile birli~te m1;1 • 

ayyen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddeaınde z~
redilen vesikalaria artırma saatinden bir saat önceye kadar Xomıs· 
yon rıyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 

6- lşbu ihaleye ait şartname ve mukavele projesini görmek 
isteyenler bu müddet zarfında hergün Eskişehir Orman Direktör
lüğüne ve Ankarada Orman Umum Direktörlüğüne müracaat ede· 
bilirler. (418) 1-734 

Eski Osmanlı İmparator} uğunun 

Tak.sime Uğramı~ Düyunu 
Umumiye Meclisi 

Paris 11 şubat 1937 
t L A N 

% 7.5 faizli 1933 ve 1934 Türk borcu tahvilleri servisi için bi
rinci ve ikinci Unun aylarına aid olup Türk lirası olarak teşkil 
edilmiş olan aylı~ taksitler den dövi1 halin~e. t:diyeıi mukte~i 
bulunan % 50 sinın Fransız frangına transferının ıcrası zımnında 
lazım gelen talimatın verilmiş oJdugunu Türkiye Hükumeti Dü.. 
yunu Umumiye Meclisine tebliğ eylemiştir. 

Münhasıran Fransız frangiyle lazimüttediye olan % 7,S faizli 
1934 istikrazına aid transfer edilen mebaliğ mukavele ahkamına 
uyğun bulunmaktadır; % 7.~. 19~3 istikrazı için transfer edilen 
m baliğ Fransız frangı esası uzerın Jen, yapılmı.'tır. . . . . . . . 

Meclis, işbu istikrazın 25 mayıs 1937 vadeıı &crvısı ıçın ıkınca 
tediv e a c esi olara . c..o arı intibab ve tayin eylemiştir. 

Türkiye hükumeti, ayni zamanda dollar intihabının halen mü. 
zakere mevzuu oulunduğunu bildirdiğinden meclia, dalları 1933 
istikrazı için tediye akçesi olarak idame etirdiğini ve tarnafer edi
len Frans • .e fr ,1 .. aı 111 ıııuKavele mucibince, dollar olarak teabit 
edilen mebaliğe mahsuben ahıettiğ!ni beyan eylemit ve binaen• 
aleyh hUktimetten t.ransfer edile? mebal~ğiıı i~alini rica et.mit
tir. Vadelerin emtia satış ~dehyle tedıye cdıleck olan kuımına 
gelince, metis, Tilrk _ Fransrı tic.ırt şirketind n, bugüne kadar 
9 000 000 frank aldıgını bildirir. 

' Bu meblag 25 mayıs 1936 vadesine aiJ olan Türk liralarının 
takriben % 47 sine tekabül etmekt~dir. Şirketin ticari muamelatı 
memnuniyetbahş bır şekilde devam ctm _ktedir. 1-726 

Ankara Şehri İmar 
Miidürliiğünden: 

1- Eksiltmeye konulacak it : 
Takriben 13.800 mettt m2 bir yerin tcşciri olup ke,if bedeli 12010 

liradır. 
2- Bu ite ait evrak şunlardır : 
a- 2490 sayılı Eksiltme l8rtana.aıesini:a 3 numaralı k11mıaa 

bakılacak. 
b- Mukavele projesi, 
c- Hususi tartname, 

d- Keşif cetveli. 
e- Plin. 
3- Eksiltme 8/Mart/937 pazartesi günü aut 17 de Ankara 

imar Direktörlüğünde yapılacaktır . 
4- Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

s- Eksiltmeye girebilmek için (907 ) lira (50) kuru, muvakkat 
teminat verilecektir. 

6- Teklif mektupları madde 3 de )"Uılı aaattan bir aat ey • 
Teline kadar imar Direktörlüğüne ~etirilecek Eksiltme komisyonu 
reisliğine makbus mukabilinde verılecektir. 

Potta ile gönderilecek mektuplar nihayet 3 ilneU maddede yası
lı saate kadar gelmiş olmalı ve dış zarfm mUKür mumu ile iyice 
kapatılmış olması, 

Postada olacak gecikmel'!r kabul edilmea. (417 ) l-733 

Bulvar Şirketinden: 
tzmir imarat ve inşaatı umumiye türk anonim tirketinln heyeti 

1 
umumiyesi 27 mart 937 cumartesi günü uat 11 de toplanacağından 
SO bitl6Cye sahip olan ortakların muayye~ günde şirketin Çatalkaya 
hanındaki dairesinde hazır bulunmaları ılan olunur. 1-727 

Türk Hava Kununu ntnl 

Motörlü Tayyare Mektebi 
1 -Ankarada Türk Hava Kurumu merkez binasının arkasında 

yaptırılacak motörJü tayyare mektebinin in,aaı, kapalı zarf usuliyle 
ebiltmeye konuıma,tur. 

2 - Eksiltme 9 mart 1937 nlr gihıil aaat on altıda Ankarada 
Han Kurumu merkez binasında yap:lacaktır. ' 

3 - Keşif bedeli: (149.808) liradır. 
4 - Muvakkat teminat- (8.740) lira (40) kuruştur. 

6 - Milnakasa !llrtnamesi, inşaat prtları, planlar (25) lira 
verilerek Hava Kurumu merkez muhaseb,ainden alınacaktır 1-735 

Sihhat ve İçtimai Muavennet Vekaleti : 

İskan Umum Müdürlüğünden: 
Orta. Anadolunun Konya. Niğde, Kayseri Yoığat, Çorum, To

ka~ ve Sı.aın Şarkışla kazalariyle diğer yerlerde iskan edilen ve 
edılecek olan muhacirler için (2SOO) çift (SOOO) adet öküz pazar. 
hkla satın alnacaktır. 

Pazarlık 10.3.1937 çarşamba günü saat 15 de Sıhhat Vekale
tinde yapılacaktır. 

İdarı ve fenni şartnameler İstanbul Kayseri Sivas Adana 
E ' ' ' ' rzurum, Kars Vilayetleri İskan Müdürlüklerinde ve Ankara'da 
İskan Umum Müdürlüğünde mevcuttur. İsteyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek. için her talip (5000) öküz için şartnamede 
yazılı muhammen fıyatın % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat 
vermeğe mecburdur. (3S4) 1-71S 

Sinop U rayı Başkanlığından · 
Evvelce elktrik tevzi tablo memurlugvunda ve hatt h · t 

· d 1 N f' V ı avaı e_ 
sısatın a ça ışmış ve a ıa ekaletindcn Ehliyetnameyi ha· b' 
1 k "k h • . iZ ır 

e
6
e
3 

trı ~em~ru. şke drı 60 l,ıra ü.cr~tle ~hnac:aktır. İstekliler 
1 .. 937 sa ı gun a ar evraıu musbıtelerıyle bırlikte başkanlığa 
müracaatları 1lin olunur. (934) 1-720 

Fikri Göksaz 
Ilık Antalyanın değerli sanatkarı Ankaraya geldi. 

Yakında fotoğrafhane açacak. 
1-724 

Sihhat ve İçtimai Muave net Vekaleti : 

İskan Umum Müdürlüğünden: 
Muhacirlu için (1000) adet araba paarbkla imli ettirilecektir. 
Pazarlık 11.3.1937 perşenbe günü saat 15 de Sıhhat Vekile. 

tinde yapılacaktır. 
İdari ve fenni şartnameler İstanbul, İzmir, Koc:aeli İskan Mü. 

dürlüklerinde ve Ankara da İskan Umum Müdürlüğünde mev. 
cuttur. İstiyenler bu yerlerden §llrtnameleri alabilirler. 

Panrlığa girmek için her talip (1000) araba için % 7,5 nisbe-
tinde muvakkat teminat vermeğe mecburdur. (395) 1-716 

SUMER BANK 
Müdürlüğünden : 

Karabük'te istihdam edilmek Claere mikdar ve ehliyet sa
haları apğıda yanlı işbap, usta ve kalfaya ihtiyaç vardır. 

Arui tesviyesi, kanaliusyon ve CtDAli işler için 32 ifbaıı, 
60 usta, 

Marangoz ve dülgerlik i•leri için 6 irbafı, 15 usta, SS kalfa, 
Tesviyeci, demirci ve perçin işleri için 10 ifba§.1, 120 us

ta, 130 kalfa, 
Elektrik tesisatı işleri için 3 işbqı, 30 usta ve 60 kalfa. 
Ta"ip olanların polisten alacakları hüsnühal varakaları, 

çalıştıkları yer ve istedikleri yevmiyeleri bildirir istidalariy
le Ankarada Bankamız Umum Müdilrlüfilne ve lstanbulda 
Bankamız şubesine ıubat nihayetine kadar müracaatları. 

1--=-678 

Belediyeler 

Bankasından: 
Ankara Hukuk Fakültesi yanında inp edilmekte buluaaıı Be

lediy;ler. Ban":sı i~in yaptırılacak mobilye, mefrutat ve dekoraa. 
yon ışlerı, aşagıdakı tartlar altında ve bpıılı zarf usuliyle ve on 
beş gün müddetle eksiltmeye konulmUfbar. 

1 - İşin muhammen bedeli 33.000 Türk liraaıdır. 
2 - Eksiltmeye konulan mobilye, tefript ve dekoraayon if}e. 

rinin nelerden ibaret olduğu ckailtme prtnamesiyle, mukavele. 
name projesinde ve bunlara bağlı plin. resim ve projelerde gös
terilınittir. 

lateklilu bu evrak ve resimleri Banka.om İstanbulda, Galatada 
Bahtiyar hanında bulunan kontrol mimarı Bay Seyfinin Büro.un.. 
dan yirmi lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8. mart 1937 pazartni günü .saat 15 de An. 
karada Belediyeler Bankası İdare Mecliai Jlllaurunda yapılacaktır. 

4 - lsteklilerde bulunmaaı prt olanı vaaıflar: 
A) Eksiltmeye konulan mobilye ifim ,..,.t>ilecck kudret ve 

kabiliyeti hai:ı hali faaliyette mobilye flıbrika veya imaliahane 
sahibi olmak; 

B) Son üç sene içinde bir defada 1iakal 30.000 lirallk bir mobil ye 
ipni nizasız ve ihtillisıı: olarak muvaf!~Jetk baş.armıf olmak; 

C) Asgari 30.000 liralık ltı'barf maliaı balunmak; 
D) Muhammen bedelin % 1,5 u niabetinde munkbt teminat 

vermek, 
s - istekliler teklif mektupların: ft tartnamede yanlı diğer 

vesikaları uaıni 8. mart 1937 pazartesi giıaU saat 12 ye kadar An.. 
karada Belediyeler Bankuma göndermit olmalan n ekailtme au. 
tinde bizzat veya vekillerinin cbiltmede bulunmaları lazrmdır. 

(381) 1-712 

Toprak ve Taş Nakli 
Çocuk Esirgeme Kurwnu 
Genel Merkezinden : 

Çocuk sarayı <:-d~~n~e kurumu.muza a.~d .~raadan kazılac:alt top
rak v! tqın .sergıe~ı ıle tstasyon arasına dokulme işi pazarlıkla iha
le edılecektir. Talib olanların kurum mnhaeebHine müracaat et• 
meleri. 

___ d_e_ idare maeazalarında dağıtıl· 
de idare magucuarı ı-685 

~:Ur {392)~--------~--------------------~~~~~---------------------------------------------------------------------------
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Bayramlık B A D T O Hediyelerinizi 1 
ii 

M. ve A. Hanef kardeşler •· ~vrole · Acentaamdan temin ediniz · a 

Keseye 
Her~ Zevke 

Amerikan Radyo Fabrikalarının 

'. . 
' ~ 

1 

Uygun 

/(er . Sınıf ta 

937 ırodelleri gelmiştir 

ıı::= 

1 
.1 -ı · 
i = 1 Fennin en son terekkıyabnı haiz, Çift ıiOPARLORL(J, Fevkalide bir hassasiyetle 1 

§ a 
== == ~ işley en ve istasyonlann yerini en büyük isabetle tayin eden ~ 

1 (Elektrikli bir göz) ile mücehhez en güzel Radyolar 1 
= -= = 1 Postahane karşısında Ş f~' V /l O f ~ E acentasında 1 
= = 1 eıl muvafık fiatlarla satılmaktadır. Telefon: 3150 1 
e ~ ~ 
-- • k -§ 5 
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1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ SA TIN ALMA 11 
KOMiSYONU İLANLARI 

• 
İLAN 

1 - Bir adet şahmerdan açık eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - Tal1min edilen beddi 4750 lira olup ilk teminat parası 356 
lıra 25kuru!;tur . -

3 - İhalesi 7 nisan 1937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maclclelerindeki belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
V. satm alma komisyonunda hazır bulunmaları (382) ı ._713 

BİL İT 
1 - Harp okulu ihtiyacı için 

2.lOOtane yatak örtüsü beheri 
400 kurus fiatla olmak üzere ka· 
palı zarfİa alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneklerini görmek isti
yenlerin hergün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 630 
liradır. 

4 - İhalesi 1-3-937 P. erte· 
si günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
m~,'rtelerinde yazılı vesikaları, 
P 1- • ·minatları ile birlikte teklif 
m · uplarrnı ihale saatinden en 
az bir saat evel M.M.V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. ( 317) 1-595 

B!LİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 350 kuruş olan 24.600 metre. 
haki elbiselik şayak kapalı zarf
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 431 kuruşa 
alm:-.k ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri . 

3 - İlk t
1

eminat miktarı 5.555 
liradır. 

4 - İhalesi 5 - mart - 937 cu· 
ma -=rünü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk 
teminatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M.V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. (344) 

1--642 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 310 kuruş olan kırk bin 
ila altmış bin metre kaputluk ku· 
rnaş kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 4 - mart • 937 per• 
şembe günü saat 15 dedir . 

3 - tık teminat on bin beş 
yüz elli liradır. 

4 - Şartnamesi 930 kuruşa 

M.M.V. satın alma Ko. dan alı
nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarrnı ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın al· 
ma Ko. na verrrıeleri (346) 

1-644 
BlLIT 

GLİSERİN: 1200 kilo glise
rin açık eksiltme usulü ile satıu 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 
(1500) liradır. Evsaf ve şartna
mesi komisyonumuzdan verile
cektir. İhalesi: 26 • şubat • 937 
cuma günü saat on birdedir. İlk 
teminatı: 112 lira 50 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı ka • 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte ek • 
siltme gün ve vaktinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelsin· 
ler. (273) 2-521 

İLAN 
1 - 1500 adet lastik balon a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 120G 

lira olup ilk teminat parası 90 li· 
radır. 

3 - İhalesi 2 mart 937 salt gü· 
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 lincü 
maddesinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saa•.h.de 
M.M. Vekaleti satın alma komis· 
yonuna gelmeleri. (342) 1-636 

B1L1T 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 600 kuruş olan on bin iki 
yüz metre elbiselik haki gabar· 
din kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 Mart 937 salı 
günü saat 15 de M.M.V. Satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4310 liradır. 
4 - Şartnamesi 306 kuruşa M. 

M. V. Satın alma Ko. dan alınır. 
5 -- Eksiltmeye girecekler ka

nuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı be1gelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M.M. V. Satın 
alma Kn. ,..- ... ~h'eri. (314) 

1-592 
B1L1T 

l - Beher metresine biçilen 
ederi 26 kuruş olan üç yüz bin 
metre çama«ırlık bez kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur 

2 - İhalesi 4 • mart • 937 
perşembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 5150 liradır. 
4 - Şartnamesi 390 kuruşa 

M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır, 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kani.lnun 2 ve 3 üncü madde lerın
de yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (347) 

2-645 

BİLİT 
6 kalem laboratuvar aleti açık 

eksiltme suretiyle satın alına
caktır. İhalesi 11.3.937 perşembe 
günü saat 10 dadır. Muvakkat 
teminatı ( 139) lira 13 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiyen bedelsiz olarak 
satın alma komisyonundan ve
rilecektir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunda göste
rilen vesaikle ve teminat mektu· 
bu ile birlikte satın alma komis
yonuna gelmeleri. ( 406) 1-728 

BİL İT 
Üç adet kople oksijen cihazı 

açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. İhalesi 10.3.93 7 çar
şamba günü saat 10 dadır. Mu
vakkat teminatı 138 lira 75 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesini 
almak ve görmek istiyen bedel· 
siz olarak M.M.V. sam alma ko
misyonundan verilecekitr. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle ve 
teminat mektubu ile birlikte bel· 
1i gün ve saatinde komisyona gel-
meleri. ( 407 ) 1-729 

Kiralık Apartıman 
Yenişehir Akuta sokak 16 No. 

da 3 üncü kat 4 oda, 1 hol ve 
banyo. 2150 No. ya telefon edil-
mesi. 1-722 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1CI SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN İLAN 

1 
Miktarı Muham- İlk te-

men B. minat 

Ucuz Arsa 
Aşağı Eğlence Otobüs dura

ğı yakmrnda. Beş dönümlük ar
sa satılıktır. Sıhat vekaletinde 
B. Zeki Ôktem'e müracaat. 

1--425 
1 -- Edirne garb hududu kı· 

taatı ihtiyacı için 300 ton ek· 
meklik un kapalr zarf usulü ile 
alınacaktır. 

Cinsi Takım Lira Lira Krş. -----·-------

2 - Un taksitleri ve teslimat 
mahalleri hususi şartlarda yazı· 
lıdrr. 

3 - Şartnamesi İstanbul, 
Ankara Levazım amirlikleri sa
tın alma komisyonlarında Edir
ne, Vize, Tekirdağ, Burgaz, 
Kırklareli sa~m alma komisyon
larında iki lira 10 kuruş mukabi
linde satın alınabilir. 

4 - Beher kilo un için mu
hammen bedeli 13 kuruş 50 san· 
timdir. 

5 - İhalesi 1. 3. 937 pazarte
si günü saat 16 dadır. İstekliler 
belli gün ve saatte 2490 sayılı 

kanunun 2, 3 üncü maddelerin • 
deki belgeleriyle birlikte Çor • 
luda kor satın alma komisyonu
na müracaatları. (301) 

1-568 

İLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı 
ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 
açık eksiltme ile münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 15 mart pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

3 - Taliplerin Polatlı mal mü
müdürlüğüne yatırılmış 371 lira 
25 kuruşluk teminatı muvakkate 
makbuzlariyle yevmi mezk\lrda 
komisyona müracaaltarı. 

4 - Şartnameyi görmek isti· 
yenlerin hergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. ( 411) 

1-731 

YENi 

Harici elbise 120 1200 
şapka dahil 
İş f'" · -~~; 150 180 

1380 103 50 
Kırıkkale askeri sanat mek

tepleri için kumaşı mektepten 
verilmek suretiyle diktirilecek 
120 takım harici ve 120 takım 
haki bezden iş elbisesi komisyo· 
numuzca 12.3.937 cuma günü sa
at 14 de açık eksiltmeye konul· 
muştur. İsteklilerin yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı ilk te
minat akçelerini Kırıkkale as
ker! fabrikalar muhasebeciliği 

veznesine makbuz mukabilinde 
yatırılarak belli gün ve saatte 
mekteb satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (3Fn'ı 1-714 

İLAN 
Ankara garnizonunda bulunan 

oiyade alayından 296250 sayılı 
ayniyat tesellüm makbuzu zayi 
olmuştur. Hükmü olmadığı ilan 
olunur. ( 410) 2--430 

BAY AN iş ARIYOR 
Tercihan yaşlı bekar veya bir 

çocuklu aile yanında. İyi türkçe 
ve fransızca bilir. Mükemmel re· 
feranslar. Ulusta A. B. rumzuna 
mektupla ınüracaat. 1-723 

KİRALIK 
İtfaiye meydanında pamuk

çu apartımanında küçük ve bü
yük daireler ve tek odalar kira-
lıktır. 1-679 

StNEMALAR 

DENİZ LEVAZIM SATIN
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

16 şubat 937 tarihinde kapalı 
zarfla münakasası yaprlan 10000 
ton Rekompoze kömürüne tek
lif olunan fiat yüksek görüldü
ğünden 26. şubat 937 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 11 
de pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 110000 lira ve muvak
kat teminat 6750 lira olup şart
namesi 550 kuruş mukabilinde 
komisyondan hergün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayıh kanun
da yazılı vesikalarla birlikte ve 
belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan komisyonumuza müra-
caatları. (390) 1-fü:!4 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon· 

forlu, Yenişehir, Tuna Cad. Yi
ğitkoşun sokağı, ıs. 

1-680 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumf Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri MUdilrü 
Naııuhi BAYDAR 

Çankırz caddesı cıvarında 

Ulus Basımevınde basılmıştır 

H ALI{ 
BUGÜN BU GECE 

SÖZDE KIZLAR 1 
BUGÜN BU GECE 

100 SENE SONRA 
Marie Beli 

Madelein Renauld - Maurice Escand 
Oç büyük aanatkann yarattıhları bu 

eser mevzuunun kuveti itibariyle 
seyircilerini ziyadesiyle memnun 

edecektir 
Aynca : Renkli Canlı lesimler 

Sinemacılığın Akıllara durgunluk 

getiren bir harikası 

Baştan başa dehşet ve heyecan 
saçan misli görülmemiş ıaheser 

llaveten: En Son Paramunt Jurnal 


