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Bütün Kamutay'ın sürekli alkışları arasında 
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Celal· Bayar, çok m · m nutkun 
söyledi. Politikamızı i etti 

Kamutay, ittifakla ve büyük sevgi tezahürleri içinde Celôl Bayar 
hükümetine, tam güvenini bildirdi ve Hatay için geniş seıohiyet verdi 

BASVEKILIMIZ 
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DiYORLAR Ki: 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hatay, Türktür ve 
ekseriyetile, kültürü 
ile Türk kalacaktır 

Aftan boh~P.derken dediler ki: 
Cumhuriyet, herkesin kalbinde 

ve fikrinde granitleşmiştir. 
Hiç bir şeyden pervası yoktur. 

Kamutay'm dünkü toplantıamda ruznamede bulunan madde
lerin ıöriifülmeainclen tonra kiinüye ıelen Bqvekil Celil Bayar 
çok mühim beyanatta bulunmuftur. Umumi politikamızm bütün 
ana hatlannı ihtiva eden 'bu beyanat uk ark aürekli alkıtlarla 
karfdammftn'. Beyanat radyo ile netreclilmit ve umumi yerlerde 
halk tarafından ..oparlörlerle dinlenmittir. Celil Bayar'm nut
kunu ataiı1a aynen koyuyoruz: 
"Saynı ukaclqlar, 
Çok kesif bir metıuliyetten 80Dl'a muvakkaten vatani vazife

lerinize nihayet verirken, ıizinle, memleketimizin umumi reTifi 
hakkında bir haabibalde bulunmalı faydalı addediyorum. Ve 'bu 
makaadla huzunmuza ıelmit bulunuyorum. 

Hükümetinizin takip eıttiii esular arasında en mühim telilmi 
ettiğim bir preneip, ıize ve ıizin tahsınızda yüksek türk milleti
ne, proırammda vadettiii 19yleri tatbik ve icradır. (Bravo .... 
leri ye alkıtlar). Bütün icraatımızda neyi vadettik, neyi yapmak 
istiyoruz ve hangilerini yapabildik, daima bu hesabı tutmakta· 
yız. Beraber ve müfterek mesaimizin eseri olarak. bu senede 
dahi bu celsede dahi hayli merhale aldığımızı tahmin ediyorum. 
Fakat bunları, birer birer tekrar etmek suretiyle, sizin de bildi
liniz ve hatta bizzat yaptığımz 19yler olduğu için, maruzatımı 
uzatmak niyetinde delilim." 

Mali iflerinıü 
En mühim metplemiz fÜphe yok-, .. ._. .. _..._._ _ _.._. ... 

Atatürk'e 
tur ki .JD111t itlerimiz ve mali vuiyetl· 
miz Userindeki kararlarımızdır. Yiik
aek Meclia bu sene büdceyi. daha ge
nift daha verimli olarak, bükümete 
tevdi etmittir. Hükümet bu büdceyi K ' 
eline aldığı zaman ne kadar ağır bir amutay ın 
yükün altında bulunduğunu hiuet-

mektedir. d 
Geçen sene, yani 1937 aene.i büdce- can an saygısı 

si 231 milyon lira olarak kapanmıttı. 
Yani ftl'idat olarak 231 milyon lira Kamata dünlni toplantmnda -. 
tahmin ve kab~~ edilmitti .. Tahsilatı- rekli .ı1cı,.!'8 aramda ıu takrir .:. 
mız aynı sene ıçınde 259 mılyonu bul- ~!~'-'! _,.__, _ _._ L-L-• 

·1 1. 1 k b. f la muı ve sene s...--.. ......,...... __. 
du. Tam 28 mı.y~n ıra ı . ır ·~ eclilmiıtir. 
varidat kaydedıldi. Bu 28 mılyon lira 
fula varidat da gene Yübek :Mecli- Yak.sek Reisliğe; 
tin kabul ve tasvibi ile muhtelif vekl- Jlecli .. ia 7a tjtJIJ mlauebnl7-
letlere tahais edihnittir. le Ulu Şelimis an~li Ata"-•• lleo-

1938 mali yılı biitlceaı ıı.-ıa c•mfaa •761 n ı.ııılıfıaıa 

1938 maU yılı bUdcesi olarak 1-lla- ~':-" ReWilı~ aram telılil •71• 
dıilllUS rakamlar 249 küsur milyona 
idi bldce teklinde ve 57 kUıur milyo
nu fwkallde menabiden olmak bere ... ._. ... _ _. ... _ _.._. .... 
307 milyon liradır. Bu rakam cumhu· 

Kehıalist inkllObının adam1 

Güzel vücudlu, sağl 
düşünceli, cesur 

ve vakur gençlerdir! 
Spor • tı projesi lıonUJUlıırlıen, 

B. Şalını Kaya ~l bir ,_,.,,,,_ 
yaptı ve .,,ar i,lerini anlattı .,,., ..,,...,. ,...._... -... 

,...._ cliill IC__,•7'tla rit a,.ıı •. 
'-~ Veiili .,. P.-ti Ge..ı ,....._.. 8.,.,,,.. IC"7fl WnlQıe _.. ,.,..,, '°' .... li - IUdU eö7fe • 
ınİflir· r-w .. ,... -ılontlılııtı 
.,. ..,......,.. .... ,,, ... etlnİf .. 

lem türJı ıTlıaun nailli •"'~ .ıra -,...,.,....., . .,, ..,.. 
eti• .,. ,_.,_.... İllllİ.flılutt t...a. i· 
sin tleoletin iiaerine aUlfa ouİle7i 
1•6Grlia ettüwwlt apor teflrWita latıJt. 
lıNalti ,,__ ... ilmi .... tt. t.Jalili
ni 7flpon 6a •atltu .,,,... oh,,_.,._ 
runıaa .... a)'Of'U.s: 

"-Tedldk ve tMYibinbe arzolutıan 
ıpor kanunu hakkında buı maruzatta 
bulunacatım. 

Beden terbiyeei, ipOI' ve ona mülhak 

.-------·------·----------- olan diler hareketleri, bis milli ter
biyenin ...... bir rWmü olarak telikki 

AF KANUNU DOLA YISİYLE 

Adliye Vekili, affın mlna 
ve gayesini anlatan 

bir nutuk söyledi 
'' Onlar ve bütün dünya blliyor ki., yeni türk .cumhuriyeti 
yeni türk devleti, Şef'iyle, Meclisiyle, hükümetiyle, hal
kiyle dinamik bir devlet, yürüyen ve hareket eden, zama
mn icablanna göre daima müteyakkız ve uyamk bulu
nan, yerinde ve zamamnda tedbir alan bir devlettir." 

- Yazısı 6. ıncı sayfada -

ediyonas. Her terbiyenin Wduiu ıibi. 
beden terbi,..lnln pyMi de feldle • 
rln milletlere .-e milletlerle beraber 
1Mlti1n beferiyete hayırlı bir eleman ~ Doltiliye V elrili ve Parti 
!arak yetiftirmek pye1inl ietihdaf e· S.lrreferi B. Şiilrrii /Ca711 

(S.nu ı. iaci aylada) lıq lıiiniUiintlen Üldttıf IMr.irrAııııl 

Af kanunq etrafında 
mebusların fikirleri ------

Dan, Kamatay'da hainler lıa~nda 
rejimin lıaoeti ve Tarlı milletinin 

epiz ctlicenablıfı canlandınliı 

Af kanun 
kabul edi.--~,,.. 

;iyet bUdcelerinin iıbtlva ettili en Mlll'lf Yülll Y•' 1 gWlytr 
Jibek rakamdır. 1938 b6dce1l, cum-

1 

~Jetin buıUne bdu olan btıdcele· Maarif VeldJ! B. Saffet Anba 
ftnln itinde yalnız en ytıbeii delil, Van'da kurulacak Universltenba yerini 
~~ teni ltlbulle en ~ tabit etmek ilsen bu~ bir prk 

fS.na S. lacl .,tada) ..,abatiDO pbcıktır. 
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Nedamet 
Atılgan, cesur, önce milli kuvetler içinde çalışmış bir genç, şu ve 

bu düşüncelerle şerefli vazifesini bırakmış ve şerefsizler arasına geçmiş. 
Milli hudud dışına atılanlardan değil. Zaferi takib eden yıllarda verem 
oluyor. Bitk!n, perişan, hatta ölgün .. Hastaneye kaldırıyorlar. Bina
dan içeri girmemek için ısrar ediyor, inad ediyor; yalvarıp yakarıyor. 

· • ..,r ki: 

~ : ~ ... n şefkate, merhamete layik bir insan değilim. Bu iyi kalpli, 
. . (üa-s '- l::ıım yanında yer alamam. Bırakın beni dı§arıda .. burada, 

rın sıgortası t, 1 b l kalb' l l "I · . . ~ ı..m aza ıy e ım parça ana parça ana o eyım. 
mıştır : a k d b . l . ~ l . k h l 
"- Dün kal m. an ar a aşım, u genem, yara ı cıger erı .a~ ~ı tı ~n 

kanununda av 
10 

.m gele gele öldüğünü söylerken nedamet hıssının, vıc
zıh esaslar i ~.he müthiş bir iç savaşı olduğunu düşündüm. Affın en gü
da bu marı. uuncu insanın kendi kendini affedebilmesidir; daha doğrusu 
Birliği,. :;~~esidir. 
dır. F/üzellilik kara listeye girmiş, geceler kadar karanlık lekesini alnın
~da taşıyanların, bugün bu şaibeden kurtulması lehine rey vermiş bir va-
tandaş olarak kendilerinden beklediğim şudur: 

Tıpkı o veremli genç gibi dışanda, vicdanlariyle gök kubbenin al
tında haşhaşa kalarak giinahlanmn azametini düşünsünler. Vicdanla
rının azabını, hatalarının ıstırabını bir kere daha hissetsinler .. Nadim 
olsunlar. Nedamet ruh temizlenmesinin ilk şartıdır. Milletin onları af
fetmesi kafi değildir; onlar da kendi kendilerini affedebilecek vicdan 
kudretini göste~,.Jidirler. Çok isterim ki o veremli ve perişan gencin 
yüksek duygusunu içlerinde bulabilsinler! .. 

Hasan-Ali YÜCEL 

iı kanununa ek kanun layıhası 

Yeni proje, İş kanununun 
bazı hükümlerini değiştiriyor 

İ§ kanununa ek olmak üzere hazır- ı
lanarak hükümctçc Kamutay'a sevko- 1 
ıunan ve dünkü toplantıda kabu1 edi- Mahrukat kanunu 
Jen kanun p;ojesi, iş vcrcn~eri ve iş nizamnamesi hazırlanıyor 
yapanları alakadar eden yem ve esa'io· 
h hükümleri ihtiva etmektedir. 

Memleketimizde iş hayatını ilk de
fa bir nizam altına alan iş kanunun, 
tatbikinde istenilen faidenin elde edi
lebilmesi için, iş sahasına giren türlü 
iglcr hakkında hazırlanacak nizamna
melerin milli iktisadımızda güçlükler 
ve aaraıntılar doğurmamasını temin 

Ekonomi bakanlığı, Kamutay'ın son 
toplantılarında kabul etmiş olduğu 

mahrukat kanununun tatbik şeklini 
gösteren bir nizamname projesi ha
zırlamıya başlamııtır. Hazırlanması 
bittikten sonra proje Devlet Şurasına 
verilecektir. 

makaadiy1c kanunun bazı hüküm1cı i- Kaput bezlerinin tip ve vasllları 
nin bir milddct geri bırakılması hilkil-
mctçc faydalı görülmüştür. Bu sebeb
le hükümct bu projeyi hazırlamıt ve 
İf kanununda yazılı meselelerden ba
zılarına ait mühletlerin büsbütün or
tadan kaldırılmasını, bazılannm da 
ihtiyaç hiı olunan zamanlara göre u
zatılmaaını Kamutay'dan istemiştir. 

ı, verenler tarafından dahili tali
matnamclerinin hazırlanması, ve ilgi
li makamlarca tetkik ve tasdik edil· 
meıi için kanunun verdiği mühletin 
kafi gelmediği anlaşıldığından, bu 
mühletin bir defaya mahsus olmak U
zcre Uçcr ay daha uzatılması aynı pro
je ile Kamutay'dan istenmiştir. 

Dahili talimatnamesinin reddedil
meli ıebcplcri kendisine bildirilen 
:" verenlerin de talimatnamclcrini is· 

- ıilen tekilde tadil ve ısllh edebil· 
'aıelcri için on beş günlük bir milhle· 
tin kabul edilmesi muvafık görülmilş 
Ye proje ile Kamutay'dan istcnmiıti. 

Projeyi tetkik eden it kanunu mu
vakkat encümeni, proje ile istenilen 
aallhiyctlcri tamamen yerinde g~:
müf, iş yeri dahili talimatnamcl.~rı ı
çin konulmuı olan üçer aylık mühlet
leri altışar aya çıkararak projeyi baz~ 
kelime değişiklikleri ile aynen kabu1 
etmiştir. 

Ekonomi bakanlığı kaput bezlerinin 
tip ve vasıfları hakkında bir nizamna
me projesi hazırlamaktadır. 

Şehrimizde ısı güneıte 62 
dereceye ~ıktı 

Dün şehrimizde hava sabahleyin a
çık, sonraları az bulutlu ge!(llliş, rüz
gir şimal şarkından saniyede 5 metre 
kadar bir hızla cımiştir. Dün fChri
mizdc en dü,ük ııı 17, en yüksek ısı 
gölgede 31, güneşte 62 derece olarak 
kaydcdilmi§tir. 

Yurdun Şarki Anadolu mıntakasiy
lc, cenubun şark mıntakasında hava 
bulutlu ve mevzii yağışlı, Trakya ve 
Ege mıntakalarında açık, diğer mın
takalarda bulutlu gcçmittir. Yağışla
rın karemctrcye bıraktığı ıu mikdar
ları Malatyada 10, Ardahanda 9, Gü
müş.hane'de ve Dörtyol' da 6, Kars'ta 4, 
Sıvaa'ta 2 kilogramdır. 

En düşUk ısı Çorumda 11, Kütahya
da 9, Karsta 6 derecedir. En yüksek ısı 
da Tral.ı2onda 25, Konyada 28, Balıkc
sirde 30, İzmirdc 31, Edirne ve Diyar
bakırda 33 derecedir. 

ULUS 

B. Ali (elinkaya 
bugün geliyor 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Elek
trik şirketi umum müdürlüğü kadro
sunu Bayındırlık Bakanı B. Ali Çe
tinkaya tasdik etmiştir. Kadro yarın 
umum müdürlüğe tebliğ edilecektir. 
İdarenin ecnebi olan yüksek memur
larının yerine tayin edilen Bayındır
lık bakanlığı müdürleri şirketin bü
tün işlerini devir almışlardır. Kadro
nun son şekli evelcc yazılan şeklini 
muhafaza etmektedir. 
Bayındırlık bakanı bugün de Nafıa 

şirketler baş müfettişliğine geJerek 
meşgul olmuş ve akşam treniyle An
kara'ya hareket etmiştir. 

İstanbul Valisi 
Alinadan döndü 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Vali B. 

'Muhittin Üstündağ bugün Atina'dan 
şehrimize geldi ve rıhtımda bir ~ok 
kimseler tarafından karşılandı. B. 
Üstündağ gazetecilere beyanatında 
dost memlekette kendisine gösterilen 
iyi kabulden fevkalade mütahassis ol
duğunu ve kendisine gösterilen dost
luğun Türk - Yunan dostluğunun bir 
tezahürü mahiyetinde telakki edılme
sini, bu büyük tezahüratı türk mille
tinin Büyük Önder Atatürk'e med
yun bulunduğunu söylemiş, beyanatı
nın sonunda Atina paytaht nazırı ile 
belediye reisinin cumhuriyet bayra-. 
mında Ankara ve lstanbul'u ziyaret 
edeceklerini haber vermiştir. 

Gazi köprüsünün 

istinad ayaklan 
lstanbul, 29 (Telefonla) - Gazi 

köprüsünün Azapkapı cihetinde ka
zık kakma ve istinat ayaklarını dikme 
ameliyatına bugün başlandı. Köprü 
evelkine nazaran daha ziyade sola 
doğru yapılmaktadır. Bu suretle köp
rünün sağ cihetinde Mimar Sinan'ın 
güzel eserlerinden olan Sokullu camii 
ile camiin arkasındaki tarihi sebil ol
duğu gibi muhafaza ve tamir edile
cektir. Camiin ve sebilin civarındaki 
binalar ve evler ist\Jnlak olunacaktır. 

Yüksek Ticaret mektebi 

Ank'araya geliyor 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Veri

len haberlere göre Kültür Bakanlığı
na devredilen Yüksek Ticaret mekte
bi önümüzdeki ders senesinden sonra 
Ankara'ya nakledilecektir. 

Yeni te'rsane Hali(le kurulacak 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Tersa

nenin Haliçte kurulması esas itiba
riyle kararlaşmış ve bu iş için ecnebi 
firmalarla çoktan temasa başlanmış
tır. Bir gazetenin tersanenin Boğaz
içinde kurulacağı hakkındaki haberi 
asılsızdır. 

Yeni (ıkanlacak sigaralar 
İstanbul, 29 (Telefonla) - lnhi

sarlar idaresi lzmir fuarı ve cumhu
riyetin on beşinci yıldönümü müna
sebetiyle iki nevi sigara daha çıkara
caktır. İdarenin muvakkat kadrosu 
yarın bitmektedir. Obürgün esas kad
ronun tatbikine ba§lanacaktır. 

Dairelerde 8 den 14 e 
kadar ~ahııhyor 

Bakanlar Heyetince kabul olunan, 
dairelerin çalışma saatleri hakkındaki 
kararname yüksek tasdika iktiran et
miş ve diinden itibaren bütün resmi 
daireler sabah saat 8 de çahşmıya baf
hyarak 14 e kadar fasılasız çalışmış
lar ve ondan sonra tatil yapmışlardır. 

Yeni kararname ile 15 hazirandan 15 
eylüle kadar resmi daireler sabah saat 
8 de işe başlıyacak ve saat 14 de tatıl 
yapacaklardır. 15 cyliildcn 15 hazira
na kadar ise sabah 9 dan 12 ye kadar, 
öğleden sonra da 13.30 dan 17.30 aka
dar sahşacaklardır. 

Sıhıye müdürleri 
arasında 

Bandırma hükümet tabibi BB. Emin 
Esad Sağun terfian Van Sıhıye Mü
dürlüğüne, Konya Sıhat Müdürü Şe
hap Akın Trabzon Sıhat Müdürlüğü
ne, Antalya Sıhat Müdürü Hamza 
Kökten İsparta Sıhat Müdürlü~üne, 
Yozgad Sıhat Müdürü Nafiz Geçer 
Mugla Sıhat mildürlüğüne, Muğla Sı
hat Müdürü Kazım Ömer Yozgad Sı
hat Müdürlüğüne, Trabzon Sıhat Mü
dürü Mahir Önbilgin Konya Sıhat Mü 
dürlüğüne, Sıhat Müfettişi Fuad Şa
hinler Bakanlık Sicil ve Memurlar 
şubesi Müdür Muavinliğine tayin e
dilmişlerdir. 

Çimento hakkında yeni 
bir kararname 

Haber aldığunıza göre hükümet 
memleketin dahilden tamamen temin 
cdilemiyen çimento ihtiyacının dışa
rıdan getirilmesi için yeni bir karar
name projesi hazırlamış ve projeyi 
Başbakanlığa vermiştir. 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Mer
kezinden: 

Yer sarsıntııından felikete uirıyan va
tanda:;larımıza yardım yapılmak üzere aşa
ğıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mil· 
essesat tarafından hizalarında yazılı para
lar veznemize yatırılmıştır. Bu hayırsever 
zevata ve mUessesata ırerek cemiyetimiz 
..... serch ıcta.ı. ..... ...a.ı.~ ........... ~ •• ,.w.-.. .. ıec-
rimizi ırunanz. 

Lira Kr. 

75 00 Viranıehir Kızılay ıubeıinden 
25 00 D. Erıani Kızılay ıubeıinden 
12 50 Tokat Kızılay merkezinden 
23 10 Yeıilova Kızılay ıubesinden 

250 61 Ezine Kızılay ıubesinden 
75 00 Derik Kızılay şubesinden 
60 00 Keıan Kızılay şubeıinden 

277 33 Artova Kızılay ıubesinden 
323 00 Balıkesir Kızılay merkezinden 
108 89 Beyoilu Kızılay ıubesinden 
270 03 Tefenni Kızılay şubesinden 

12 36 Davas Kızılay ıubesinden 
33 79 Gı.imüşhacıköy Kızılay §Ubesin

den 
14-4 50 Midyat Kızılay şubesinden 
100 00 Yenice - Çanakkale Kızılay şu

besinden 
7 20 Erdek Kızılay şubesi vasıtasiy

le Ekinlik köyü halkından 
49 25 Midyat Kızılay şubesinden 
62 50 Midyat Kızılay şubesinden 

101 00 Seyhan Viliyeti Karataı nahi
yesi Kızılay ıubesinden 

23 35 Seyhan Vilayeti Ayasköyü hal
kından 

800 00 Seyhan Kızılay merkezinden 
Bitik nahiyesi 

5 00 İncirlik köyü halkından 
5 00 İncirlik köyü 
4 00 Kınık köyü 
5 00 Şimşit köyü 
1 75 Emirııazi köyü 
2 90 !ine kciyü 
4 00 Dutözü köyü 
5 00 Ve Fethiye köyü halkıncian 

2862 06 
302328 67 Evelki listelerden 

305190 73 

30 - 6 - 1938 

Spor teşki lôtı lôyı hası 

Sporu köYlere koda r 
yayacak, disiplin altına 
alacak hükümler var 

Spor teşkilatı hakkında hükümetçe 
Kamutay'a verilmiş bulunan spor teş
kilatı kanun layihası muvakkat encü
menince tetkiki bitirilmiş ve Kamu
tay umumi heyetince kabul olunmuş
tur. 

Hükümet, layihanın mucip sebeble
rini hülasa olarak şöyle izah etmekte 
idi. 

"Tecrübeler ve son yıllarda garp 
memleketlerinde sporun ıevk ve ida
resinde tecelli eden fikirler ve hare
kt!tler, sporun tıpkı maarif ve sıhat 
işleri gibi bir devlet işi olarak ele a
lınması lüzumunu ortaya koymuştur. 

Bir çok garp memleketleri neslin 
ıslahını ve yurddaşların yüksek be
den ve normal vasıflı insanlar olarak 
yetiştirilmesini memleket müdafaası
nın ve ıktisadi kalkınmanın en mühim 
bir amili olarak telakki eylediklerin
den spor ve beden terıbiyesine birinci 
derecede yer vermişler ve sporun sevk 
ve idaresini yalnız devlet hizmetleri 
arasına almakla kalmayıp ona devlet 
makanizması içinde yer vermişlerdir. 

Memlekette sporu büyük şehirler -
den maada bütün kasabalara ve köyle
re kadar teşmil etmek, halk tabakası 
arasına yaymak, bilhassa milli spor
lra önem vermek, beden terbiyesini 45 
yaşına kadar bütün yurddaşlara teş

mil etmek, yurd gençliğini olduğu ka
dar yurddaşı da enerjik, gürbüz, sı
hatlı bir hale getirmek maksadiylc bu 
proje hazırlanmıştır." 

Muvakkat encümen, projeyi iç ba
kan ve C. H. P. genel sekreteri B. Şük
rü Kaya ile Başbakanlık müsteşarı B. 
Kemal Gedeleç'in huzuriyle tetkik ve 
müzakere etmiştir. Encümen projeyi 
esa itibar iyle kabul etmiş ve bazı de
ğişiklikler yapmıştır. Beden terbiye
sinin şumüllü manasını göz önüne a
lan encümen, "spor teşkilatı kanun la
yihası" adını "beden terbiyesi kanu -
nu" şeklinde düzeltmiştir. Encümen, 
merkez istişare heyetinin bir kısım 

vazifelerini istişarl mahiyette ve di
.ğerlerini de karar alıcı mahiyette o
larak tasrih etmek suretiyle sadeleş
tirmiş ve vuzuhlandırmıştır. Encü-
men, ıvil&yet, lca-o. v• n-ı..&7 .. ı •• : ... ıra 

re heyetlerinde vazifelendirilenlerin 
sayısını en lüzumlularını alıkoymak 
suretiyle tahdit etmiş, halkevlerinin 
bazı spor nevileriyle iştigal eylemele
rini temin edecek istisnai hükümleri 
projeye koymuştur; . . . 

Beden terbiyesi meeıburıyctınc aıt 

hükmün tamamen tatbikini güç göre
rek bunu hükümetin tatbik imkanına 
bırakmıştır. . 

Encümen, spor kulüblerinin kendı
lcri tarafından seçilen idare heyetle
rinin bölgelerin tasdikinden geçiril
mesi hakkındaki hükümleri gençliğin 
hevesini kırar şekilde telakki ede
rek Jayihadan çıkarmış ve proje de 
diğer bazı ufak değişiklikler yap-

mıştır. . • . 
Beden terbiyesı kanun layıhasının 

esaslı hükümleri şunlardır: 
Yurddaşın fizik ve moral kabiliyet

lerinin ulusal ve inkılabcı amaçlara 
göre gelişimini sağlıyan oyun, jimnas
tik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare 
etmek maksadiylc başvekUctc bağlı 
ve hükmi şahsiyeti haiz bir beden 
terbiyesi genel direktörlüğü kurula
caktır. 

'Genel direktörlüğün merkezi (An
kara) olacaktır. 

Genel direktörlük mülhak büdçc ile 

idare olunacaktır. 
Genel direktörlük arsıulusal spor 

temas ve münasebetlerinde merci olan 
resmi bir teşekkül olacaktır. 

Gençler için kulüplere girmek ve 
bof zamanlarında beden terbiyesine 
devam etmek mecburi olacaktır. Han
gi yaştaki vatandaşların ne kadar 
müddetle ve hangi mevsimlerde spor 
mükellefiyeti altında bulunacakları 
ve ne gibi devair ve müesseselerde be
den hareketlerinin tatbikı Iazımgelc
ceği icra vekilleri heyetince tayin o
lunacaktır. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
merkezde bir genel direktör ile genel 
sekreterden, federasyonlar heyetle
rinden ve teftiş, hesap, sağlık ve (sa
ha ve tesisler) dairelerinden ve (neşri 
yat ve propaganda) (muhabcrat, mua
melat ve arşiv), (sicil ve lisans) ve 
(müze ve kütüphane) şubelerinden te
şekkül edecektir. 

Genel direktörlük lüzumu kadar 
yerli ve yabancı mütehassıs ile memur 
ve müstahdem kullanabilecektir. 

Bir veya daha fazla spor nevileri. 
teknik ve idare bakımından birer fe
derasyona bağlanacaktır. l<'ederasyon
ların adedi Beden Terbiyesi genel di
rektörünün (istişare heyeti) nin de 
mütaleasını almak suretiyle yapacağı 
teklif üzerine başvekil tarafından 
tesbit olunacaktır. 

Merkez istişare heyeti beden terbi-
yesi genel direktörünün reisliği altın
da memlekette spor bilgisi ve ihtisası 
ile tanınmış olanlar arasından Başve
kil tarafından seçilecek beş zat ile 
kültür, milli müdafaa, dahiliye ve sı
hat ve içtimai muavenet vckaletlcrin
dcn intihap olunacak birer mümessil
den terekküp eder. Kendilerini ala
kalandıran işlerin müzakcr.esindc il
gili diğer vekaletlerin de birer mü
messili bulunacaktır. 

Vilayet ve kazalarda ve merkezde 
birer istişare heyeti bulunacaktır. Bu. 
heyetlerin vazifeleri projede ayrı ay
rı hükümler halinde gösterilmiştir. 

Vilayet teıkilatı 
Her vilayet bir beden terbiyesi böl

Kc:sıuı~. v .. uıc:r 00-ıgelerın başkanıoır. 
Beden terbiyesi işleri vilayetlerde va
lilerin, kazalarda kaymakamların, na
hiyelerde nahiye müdürkrinin, bele
diye teşkilatı olan köylerde belediye 
reislerinin ve diğer köylerde muhtar
ların idare ve mesuliyeti altında ola
caktır. 

Bölgelerde beden tcrıbiyesi ve apor 
işleriyle me~gul olmak üzere valilerin. 
mesuliyeti altında bölge beden terbi
yesi direktörü ile o bölgede tatıbik e
dilmekte olan spor nevilcrinin alaka
dar federasyonlarla mütenazır olarak, 
her biri için valinin seçeceği ve beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün ta.
dik edeceği birer ajandan terekküp e
den heyetler bulunacaktır. 

Lüzum görülecek vilayctlcroc be
den tcribiyesi iflcriylc meşgul olmak 
üzere birer beden tcııbiycsi direktörü 
ve maiyetinde lüzumu kadar memur 
bulunabilecektir. 

Kulübler, eruplar 
'Gençlerin beden tcrbiyc~i ve sporu 

bu kanun ile kurulacak ve bu kanun. 
hükümlerine intibak ettirilecek olaQ 
kulüblcr ve gruplar va&ıtasiylc yap
tırılacaktır. 

Bu projeye göre iş kanununun muh~c 
lif maddelerine göre hazırlanması la
aımgclcn nizamnamclcri..n hazırlama 
müddetleri uzatılmaktadır. Uzlaştır

ma ve tahkim usullerinin tatbiki müh· 
!etleri de bir yıldan ikişer yıla, işçi 
ıigortaaı kurulması için tcabit edil.en 
mühlet bir yıldan iki yıla, yüz ycdın
ci maddedeki sigortalara ait kanunla
rın iıdarı için konulmuş olan altı ay
lık mühlet üç yıla çıkarılmaktadır. 

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

Mektep ve kışla dzıında elli ve daha 
çok spor mükellefiyeti çağında yurd
daş bulunan köy, kasaba, §chir ve 
münferit mahallerde kulilb, elliden az. 
yerlerde spor grupları kurulabilecek
tir. 

19 verenler tarafından hazırlanacak 
dahili talimatnameler hakkındaki pro
jenin muvakkat maddesini yazıyoruz: 

"Bu kanunun neşri tarihine kadar iş 
kanununun 29 uncu maddesi mucibin
ce dahili talimatnamelcrini salahiyet
tar makama henüz tevdi etmemi§ bu
lunan it verenlere bu muamelelerinin 
ikmali için bir defaya mahsus olmak 
bere yeniden altı aylık bir mühlet 
verilmi,tir. 

Bu kanunun neşrinden cvcl sallhı
yettar makama verilmiş b• · 'lup da 
hentlz muameleleri ikmal edilmemiş 
olan dahili talimatnameler dahi altı 

ay içinde ya tasdik edilir veya. b~~l~
nn ret ıebcplcri it verene bıldırılır. 
Ret aebebleri bildirilen dahili talimat
nameyi it veren en geç o~ beş gü? i
çinde, kendisine vaki tcbhgat daırc

ıinde tadil ve ıslah ederek. aynı maka
ma yeniden tevdi eylemekle mükel-
leftir. . 
Yukarıda yazılı hükümlere muhalıf 

hareket eden if veren veya if veren 
veldll, lt kanununun 108 inci madde- , 

in .. 8,, numaralı fıkrasına göre ce
ndırılır." 

Sa~ma yasaaı 
Dünkü Ulus'ta gümrük umum mü

dürlüğünün yüz bin nüsha bastırıp 
yurdun içinde ve dııında birçok yer
lere dağıttığı bir bro§ürün bulisa.sı 
vardı: Bu hulasadan bir yolcunun, 
Türkiye hududlarından içeriye ne
ler aetirebileceği, dııarıya neler gö
türebileceğini öğreniyoruz. Ayrıca 
getirilme.si ve götürülmesi yasak .o
lan ıeyler de burada sayılıp dökül
mektedir. 

Türkiye bududları içine solculma
sı yasak olanlardan biri.si de sa~ma
dır. Hakiki minaaiyle uçmayı Tür
kiye hududlarından içeriye .sokallU
yacağınız gibi, mecazi minasiyle de 
saçma, realist ve pozitivist Ttırki -
ye'nin sınırlarından i~e~iye a~rem~z. 
lıte iJyle bir yasak .kz bzr lcelzme ıle 
hem bakikl, hem mecazi minaları 
bir araya getiriyor. 

Madenden yapılmıı ,.,ma ile bir
likte likrin _.,ması, bilıinin sa,ma
sz itikadın uçması, bulisa, ber saç
m~ .brızsında ıark bududuadaki nö
betçi şöyle bağırıyor: 

- Yasak/ 
T. I. 

Tarihi bir boks maçı ! 

Tarih yazıyonnut: Bundan tam 
iki uır önce Jngiltere'de Hanna Hi
fild ile Elizabet Vilkinaon iaminde 
iki kad111 büyük bir boka maçı yap
mıılar. Tarih bu maçın ne neticeye 
vardıiım, döiüımenin ne auretle 
cereyan ettiiini mevauk olarak 
kaydetmİyonnUf ama bir takım 
taYialara ıöre bu iki hatun, bir 
müddet aonra yumruklapıaktan 

Yaz areçerek aaç aaça bat baıa ka
pıtmıtlar ve maç öylece bi:tmit i
mİf. 

Efer bu f&Yİa dofru iae, bunu 
boka maçı diye tarihe geçirmekte 

ne mana var? Bunun benzerlerini, 

zaman zaman, polis haberleri ara

amcla okum~or muyuz? 

Kadın tenlerini korumak için! 

lngiltere'nin Brumfild belediye 
reiainin unvanlarından birisi de ne 
imiı, bakınız: "Sarııın kadınları 
va aarııın kadınların tenlerini mu
hafaza cemiyeti reiıi . ., 

Cemiyeti tuhaf bulduiunuz mu· 
hakkak; fakat bundan daha gari
bi de var. Bu reiain dairesinde aon 
günlerde kumpanya auyu teaiaatı 
yapılmak iatemnif ve reia buna, 

- Bu ıular kireçlidir, bunlarla 
yıkanan kadmlarm nazik ve yu
muıak tenleri bozulur! diye mani 
olmuı. Zira, Brumfild kadmları 
tenlerinin güzellijini ve yuanıtak
hiını yaimur auyu ile yıkanmak 
aaye8İnde mubaf aza ediliyorlv
mıı J 

lıte size bir belediye daireai ki 
birkaç yosmanın güzelliğini umu
mi konfora tercih etmiıtir! 

İstanbul imarından bahseden 
yazılar arasında sık sık §unlara 
rastgcliyoruz: 

- Sirkeci'de büyÜk bir meydan 
açılıyor! 

- Sirkeci'nin önüne güzel bir is
kele yapılıyor! v. a. v. a. 

lstanbul'un en i~lek bir semti o
lan Sirkeci, her nedense, ek§i bir 
iaim almıtbr 

Şimdi böyle imar hamleler~ylo 
Sirkeci'nin baldan tatlı bir aemt 
olacağına §Üphe eder misiniz? 

Srı tıf? tank ! 

Japon tankları, sular altında 

kalmııtır! Buna benzer haberler 
Japonya'dan ve Çin'den geliyor. 

- Liman idaresinin au tankları 
geliyor! 

Bu haber de lstanbul'dan gel
miıti.r. 

Su ile tank yanyana gelince, ba
kınız, iki türlü haber meydana 
çdc:mıttır. Fakat biri bir harb ül -
kesinden, birisi de aulh ülkesinden 
gelen iki haber. 

Spor mlikcllcfiycti çağında yurdda1ı 
sayısı beş yüzden fazla olan kasaba ve 
§ehirlcrde her kullibc bet yüzden faz
la ve iki yilzdcn noksan dÜJJ11Cmek 
ıartiyle kasaba ve şehir kulUbleri te
sis olunabilecektir. 

Bu kulüblcrin ve grupların imkan 
ve lüzumuna göre tesisi ve kulüblerin 
bu kanun hükümlerine göre, tevhidi, 
tefriki ve feshi genel direktörlüğün 
göstereceği lüzum ilzerinc icra vekil
leri heyetince kararlaştırılacaktır. 

Memur ve işçi sayısı beş yüzden 
fazla olan müesseseler, fabrikalar, ti
caret evleri ve sair kurumlar kendi 
memur ve iıçilerinc beden terbiyesi 
yaptırmak için genel direktörlüğün 

teklifi ve istişare heyetinin kararı ü
zerine İcra vekilleri heyeti tarafından 
verilecek karara göre jimnastik salo
nu, spor alanı, yüzme havuzu ve saire 
gibi tesisleri yapmağa ve uzman be-

den terbiyesi öğretmeni veya antre
nörü tutmağa mecbur olacaklardır. 

Beden terbiyesi işleri kışlalarda 
milli müdafaa vekaleti, ecza evlerinde 
adliye vckileti, okullarda maarif ve• 
kilcti ve maarif vekaletine bağlı ol· 
mıyan okul ve müeS&escleroe merbut 
oldukları vekaletler tarafından beden 

(Sonu '. znci sayı ada) 
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lngiltere - Türkiye 
Londra' da imza edilen kliring 

ve kredi anlaşmaamm Kamutay'da 
ınü:ııtkeresi, İngiliz - türk dostluğu 
nanıına samimi bir tezahur mahiye
tini almı§tır. Anlapa, İngiliz Avam 
Kuıarasmda müzakere edilirken 
de öyle olmuıtu. MalUındur ki Çem· 
ber'leyn hükümeti, bu aralık muha
liflerin tiddetli teılkidlerine maruz
dur. Parlamentoda müzakere edilen 
h~ bir hükümet teklifi yoktur ki 
bıı veya §U sebeble, muhalefet ve 
h•tta hazan hükümet partisine men
&1lb mebuslar tarafından tenkid ~e 
bluahaze edilmesin. Yalnız türk -
İngiliz ticaret ve maliye anlaıması 
bir iatiAna te§kil eder. Mukavele 
parlamentonun tanibine arzedildiği 
zaman hükümet taraftarınm da mu
haliflerin de oturdukları sıralardan 
kayıdsız ıartsız tasvib mi.naııma de
l&Iet eden: 

_ Hear. Hear 
&esleri yükselmiştir. fngiliz Avam Ka
lnarasında nadiren görülen bu itti
fakm manaaı tudur: 

ı - İngiltere Türkiye'nin kredi&İ-
1\e itimad ediyor. 

2 - İngiltere Tüııkiye'nin dostlu
iuna kı~ veriyor. 

Filhakika biri mali, diğeri siyasi 
olan iki unsur birleşmemiı olsaydı, 
londra'daki müzakereler müsbet 
tletice vermezdi. Anlatmanın mali 
\'e ticari safhasını halletmelt için 
City'e itimacl telkin etmek lazımdı. 
Bir İngiliz bankacısı City için diyor 

ki: 
_ City'nin hakimiyeti on ikinci a-

•ırdanberi devam etmiıtir. Bu haki
lniyet ise telakkisine istinad eder. 
Siyasi, içtimai mülahazalara bu te
lakkide yer verilmemiıtir ve veril
llıez. Emniyet aranır. 

Görülüyor ki Türkiye cumhuriye
tinin kredisi, City'nin emniyet ve 
)alnız emniyet arıyan ölçüsünden 
teçmittir. Fakat muamelenin bu 
cephesi ne derece sağlam olursa ol-
1\ın, eğer Türkiye ile İngiltere ara· 
anıda aiyasi münasebetler, samimi 
olmasaydı, anlaşmanm yapılması 
İçin lazmı olan şartla'I" tamamlanmıı 
~mazdı. Ve bu nokta göz önünde 
tululdufu zamandır ki, Londra,da 
İtrızalanan anlatmaların tümul ve e-
1'emiyeti tebarüz ebnektedir. 

tnsriliz - türle tfn•tluihı telaffuz e: 
diliı ean~o6., i!...a. .. ı uzun \;ir1ariliin 
'-fhalan sinema şeııidi gibi göz ö -
a.ünden geçer: On sekizinci aarm 
tonlarında Yaş muahedesi imzala -
"acaiı aıralarda batlıyan bu dcmluk 
Qrı dokuzuncu asrın üçüncü çeyreği
"e Bertin muahedesinin imzasma , 
tadar devam etmişti. Osmanlı impa
l'atorluğunun mülki tamamhğma 
dayanan bu al&ka, Pitt tarafından 
lturulmuı ve aonuncu olarak Disra
•li tarafından tatbik edildikten aon· 
"a nihayetlenmi~ti. Berlin'den sonra 
İ?ıgilizler, inııparatOt"luğa karıı bat -
lta bir eiya9et ta:kib etmeğe baıtladı
'-.r. Fakat mülki tamamhğı koru
lbak tabirinden de anlatılacağı üze
l'e, oamanlı imparatorluğu ile İngil
tere araaındaki bu doatlukta İngiliz
~ daima fedakarlıkta bulunur vazi
)ette idiler. Hatta asrmıız ortaları
"- doğru imparatorluğun mülki ta
lbamlığmı korumak İçin harb bile 
)aptılar. 

Yeni İngiliz - türk dostluğu böyle 
\ir temele dayanmaz. Yeni temel 
lbüıterek aulh ve müsalemet politi
lt..sıdır. Filhakika lngiltere impara· 
lıoırluğu harici siyasetinin ana hattı 
"ılhun ve müsalemetin korunması 
'Özlerıiyle huliM edilebilir. lngilte
~ hükümeti, esasen dı§ politikasına, 
'&aslı bir umde olarak kabul ettiği 
\u sulh ve müsalemet siyaaetinde 
'tiirkiye ile itbirliği yapabileceğini 
'-ılamıttır. İngiliz gazetelerinin 
lbemleketiıniz hakkında gö5terdik -
1-i sempatiden cwnhuriyet Türki • 
>esinin hedef ve gayelerini anladrk
ı_.,:;na kanidik. Ve lngiltere'ye itimad 
'diyorduk. Fakat menıleketimiz 
~-lckında mali delillerle sempati 
töateren bir siyaset en itimad veri· 
ti bir aiyaaettir. Londra mukavele
~inin imzası böyle bir aiyaseti bü
~n vüzuhiyle belirtmiıtir. 

Bu vesile ile telkin ettiği tahsi iti
"'-dla anlatmaya varılmaamı kolay
'-ttıran sayın Batvekil Celal Bayar
'- müzakereleri muvaffakiyetle ida
._ ve intaç eden kıymetli bankacı -
9'ız Muammer Eriı'e bu hizmetle -
'inden dolayı, şükran hislerini ifade 
'bnek bir kadirfinaalık borcudur. 

A. Ş.ESME.R 

Şanghay ile Japonya 

arasında seferler 
~ Şanghay. 29 a.a. - Bu cuma günü 
~ilnghay ile Japonya arasında munta
~ hava postalarına bqlanacak ve 
~Yyareler haftada Uç defa hareket e
lccektir. 

ULUS 

DÜNYA HA.BERLERİ Viyana' da 
tevkifler 

Moskova - Vlôd ivostok 
tayyare seferinin tafsilôh 

Orgeneral Asım 

Gündüz'ün beyanatı 

Halk büyük 
tezahürler yaptı 

Antakya, 29 a.a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Or
general Asım Gündüz ve maiyetinde
ki zevat dün öğle yemeğini belediye
nin misafiri olarak Soğukoluk'ta ye
mişler ve dönüşte Beylan'da bir müd
det tevakkuf etmişlerdir. Beylan hal
kı bu münasebetle de Atatürk'e karşı 
olan sonsuz merbutiyet ve minnetleri
ni izhar etmişlerdir. 

Yüzlerce halk yarım saat kadar bir 
zaman hududsuz bir sevinç içinde mi
safirleriyle birlikte bulunmuşlardır. 

Türkiye'li bir muallimin bu sırada o
kuduğu "Mehmedcik,, adlı kendi şiiri 
çok beğenilmiş ve alkışlanmıştır. 

Heyet Beylan'dan alkışlar ve "Yaşa
sın Atatürk,, sesleri arasında ayrıl

mıştır. Bütün kasaba baştan aşağı türk 
bayraklariyle donatılmıştır. 

Maliye umum nıiidiirii 

Antakya, 29 a.a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Açık bulunan Maliye umum müdür

lüğüne Cemil Baki tayin edilmiştir. 

Berlin' deki Türk 
Ticaret Odasında 

kabul resmi 

Riiyiik Fl~imizle Alman 

Ticaret Nazırı arasında 
samimi nutuklar 

Berlin, 29 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: Almanya'daki Türk Ticaret 
Odası, Haiıehof otelinde büyük bir 
kabul resmi tertib etmiştir. 

Türkiye Büyük Elçisi :wa-oi A.r
pağ, asil Alman milletini• aisafir
perverliğine bir delil teşkil edeıt. tiea
ret odasının inkişafında ptcrdiği 
yardımdan dolayı Alman Ticaret Na
zırı B. Funk'a teşekkürlerini bildir
miş ve 1933 den 1938 tarihine kadar 
Türk - Alman eşya mübadelesi umu
mi kıymetinin 75 milyondan 209 mil
yona çılanış olması keyfiyetini bil
hassa tebarüz ettirmiştir. 

Büyük Elçi, Atatürk'ün politik for
mülünün "dahilde sulh, hariçte sulh" 
tezini teşkil eylediğini ve Führer'in 
de bu sulh hamisi olduğunu ilave et
miştir. 

Alman Ticaret Nazırı B. Funk, Bü
yük Elçinin samimi sözlerine teşek

kür etmiş ve Türk - Alman münase-

Moekova, 29 a.a. - Moskova - Kaba
rovsk - Vl~divostok hava seferini tan
zime memur hükümet komisyonunun 
neşrettiği bir tebliğde deniliyor ki: 

"27 haziranda sabah saat 8.36 da 
Moskova civarında Şolkovo hava mey
danından İliçeçinin imal ettiği "Mo:ı
kova" isimli iki motörlü tayyare ile 
hareket eden pilot Kokinaki ve hava 
navigatörü Brianotinski, kendilerine 
verilen vazifeyi mükeırunel surette ifa 
etmiş ve 28 haziranda Moskova saali 
ile saat 9.12 de Vladivostok'a 155 kilo
metre mesafede kain Spask'?a yere in
miştir. Moskova - Kabarovsk - Spask, 
hattı müstakim ile 6850 kilometredir. 
Fakat filiyatta tayyare, saatte 307 ki
lometre ile 7600 kilometre katetmiş
tir. 
Uçuş, doğru yol ile Vanvara - Çer

din • Kirov - Moskova, Kabarovsk· Ze
ya • Bodaiko tariki ile yapılmış ve bi-
1anare Vladivostok mıntakasma ge
çı!miştir. Uçuşun mühim bir kısmı 
.ı undra ve '.1 aiga erazisi üzerinde ya· 
pılmıştır. 

Uçuş gayet fena hava şeraiti dahi
linde yapılmış ve bir kısımda yer dahi 
görülmemiştir. 

Tayyare inişte, çok iyi bir surette 
bulunuyordu. Tayyarenin hazinesinde 
daha 500 kilo benzin vard.ı. Kahraman 
tayyareciler, çok iyi vaziyettedir. 
"Moskova,, tayyaresinin kahraman 
mürettebatı, Sovyet ve dünya tayya
recilik tarihine yeni bir şeref sayfası 
ilave etmişlerdir. 

Tebrik telgrafları 

Moskova, 29 a.a. - Tas ajansı bildi
diyor: 

Stalin, Molotof, Voroşilof, Kalenin, 
Lazar, Kaganoviç, Mikoyan, Andreev, 
Jadnov, Yejov, Kuruşkov, Mikail Ka
ganoviç ve Laktinov, tayyareci Kok
kinaki ve Briandiski'ye Vrndivostok'a 
aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir: 

"Hükümetin vermiş olduğu vazife
yi mükemmel surette ifa ettiğinizden 
dolayı sizleri hararetle tebrik ederiz. 
Çok fcn:ı ıernit içinde 7600 kilometre 
katedilerek yapılan Moakova - Kaba
rovak uçuşu, Sovyet ve dünya tayya
reciliği tarihine yeni bir 'eref sayfası 
ilave etmiştir. Sovyetler Birliği ifçile
ri, zaferinizden gurur duymaktadır. 
Gö.zlerniz:den öper, ellerinizden sıka
rız.,, 

Bir yahudi iclam edildi 

Kudüs, 29 a.a. - Bir arap otobüsü
ne karşı silah çekerek suikast yaptı
ğından dolayı idama mahkfim ed:Ien 
Şlon - Ben - Jözef bu sabah Akka'da 
idam olunmuştur. 

betlerinin inkişafı temennilerini iz -
har eyledikten sonra demiştir ki: 

"- Harb esnasında ıiıah arkadaşlı
ğı yapmış olan Almanya ve Türkiye, 
sulhun tesisi arzusu ile hareket et
mektedir." 

B. Funk, sözlerini bitirirken Ata
türk'ün şerefine ve Türki~e Büyük 
Elçisi ile Bayan Hamdi Apağ'ın 11ha
tine kadehini kaldırml§tır. 

Çekoslovakya' da 

milliyetler statüsü 

Prag, 29 a.a. - Başvekil B. Hodza, 
bugün Macar ve Polonya ekalliyetıleri 
mümessillerini kabul edecektir. Bu -
gün için kabine de içtimaa davet olun
muştur. Sanıldığına göre milliyetler 
meselesinin tedkiki için hususi bir 
komisyon teşkil edilecektir. 

Viyana, 29 a.a. - Salahiyettar ma
hafilde beyan olunduğuna göre, son 
haftalar içinde bir çok yeni tevkifat 
yapılmıştır. Bu tevkifat siyasi mahi
yette olmayıp münhasıran adi cüriim
lerden dolayıdır. 

&ki Başvekil Şuşnig'e gelince, Vi
yana'da ve söz üzerine ikametgahında 
mevkuf bulunmaktadır. Kendisini mü 
ucavizane nilmayitlerden korumak 
maksadiyle bu suretle hareket edil
mektedir. 

Hatay mektubları : 

Hatay istiklôl dôvasında 
Hatay Halk Partisi 

"Hususi surette gönderdiğimiz arkadaııinız yazıyor,, 

Hatay'dan bir görünü§ 
Antakya, 25 - Türkiye'de Hatay 

davasının seyrini dikkat ve alaka ile 
takip edenler hiç şüphesiz "Hatay 
Erkinlik cemiyeti"ni bilirler. 19 sene
yi geçen bir zaman evci, osmanh im
paratorluğunun dünya hartasından si
linmeğe başlandığı günlerde, düşman 
kuvetleri Hatay topraklarını işgal 
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ederk•no burada ummadrklan bir cu-
kavemetle karşılaşmışlar, silahını o
muzuna alan hataylı zümrüt ve yeşil 
diyarını hayatı pahasına korumağa 
çalışmıştı. Fakat ne yazık ki bu ku
vetler organize değildi. Bunun için 
bin bir politik sebeple nihayet müca
dele kesildi. Türk unsuru Hatay'da 
silahını muvakkat bir surette dıvara 
asmıştı. 

Fakat düşman çizmesi altında yaşa
maktansa ölümü tercih eden yurdsc
verler senelerce evel Adana'da bir ce
miyet kurarak bu toprakları kurtar
mak için ahdetmişlerdi. İşte büyük 
Şef Atatürk de yıllarca evet Adana'
da bu hatayh gençlere, "Kırk asırlık 
bir türk dünyasının esir kalamıyaca
ğını" söylemişti. 

Bir taraftan Türkiye cumhuriyeti 
topraklarında yaşıyan hataylılar yurt
larının kurtuluşu için çalışrrken diğer 
taraftan da daha ilk işgal günlerinde 
Hatay'daki türkler de kendi araların
da bir cemiyet kurarak faaliyete geç
miş bulunuyorlardı. Bu cemiyet bu
gün Hatay işlerini elinde tutan Halk 
Partisi teşkilatının anasıdır. 

İçlerinde hayatı hiçe sayan, mUc;;a-

deloc:i ve kahraman kimselerin bulun
duğu bu c~iyet ıeneler« gizli bir 
şekilde çalışmasına devam etmiş, ni
hayet 1931 yılında faaliyeti mahalli 
hükümetin nazarından kaçmıyacak 
kadar genişlemiştir. Bunun üzerine 
parti 1932 yılında hükümetc beyanna
mesini vererek resmen teşekkül etmiş 
ve bu tarihten itibaren açık bir suret
te çalışmıştır. Esasen ilk teşekkül se
nelerinde sıkı bir iş birliği kuran Ha
tay Erkinlik ve Halk Partisi grupları 
memleket iç ve dışında istiklalin te
mini uğrunda fedakarlıklarla uğraş
mışlar, didinmişler ve bugünkü neti
ceyi hazırlamışlardır. 

Hatay topraklarına ayak basan her 
hangi bir kimse daha ilk anda parti 
teşkilatının mevcudiyetini sezecek ve 
takdir edecek faaliyetine §ahit olmak
tadır. Partinin merkezi Antakya'da
dır. İskenderun, Beylan, Kırıkhan, 
Reyhaniye, Şihköy, Ordu, Kırkbuçuk, 
Karsu, Kişkinit, Fatkiye'de on şubesi 
vardır. 

Her hangi parti merkezine mesela 
Antakya'daki merkez binasına gidi
niz: Cemiyetin, ilk kurulduğu gün
denberi evela gizli aonra açıkça faali
yete sahne olan bu binada, 9ufırlu bir 
kaynafOlanın mevcudiyetini görürsü
nüz. Partinin değerli başkanı B: Ab
dülgani Türlanen'in malı bulunan bu 
büyük ev, istiklaline susamış hataylı
ların yıllardanberi en büyük kuvet 
ve ümidlerinin nabzı olmuştur. 

1 İspanya harbinden resimler 1 

Şehrin türk mahallesinde bir sokak 
içinde bulunan Halk Partisi merkezi 
e~rafı hamiyet ve sevgi il: sarılmış 
bır mabet gibidir. Daima kapısında i
deali yoluna her feyini feda edebile
cek imanlı bir kalabalık görürsünüz. 

Bugünlerde geri çekilmeleri bahi• mevzuu olan ve bu yüzden bir çok 
SebeP. olan lıJ!'lllya'Jaki gönüllüler 

P,OlİtiJı temaalara 

Parti, tescil işlerinde zorluk gören
lerin, muavenetine iıhtiyaçları olanla
rın, bir tek cümle ile: "Ba§ı sıkılan
ların" derdlerini gidermek, işlerini 
görmek için yegine merci olmuştur. 
Hatay Halk partisi, dünkü vaziyeti i
le, Hatay türklüğünün tam bir te9k.i
latı halini almıştı. Buradaki kardetle· 
rimiz ancak bu teıkilit vaaıtaaiyle 
birliği temail etmifler ve biribirinden 
kuvet alarak bugünkü hale gelmiş
)erdir. 

Partinin bir umumi barkanı vardır. 
Bu zat Antakya ve havali.sinde büyük 
bir sevgi ve hürmet kazanmış olan B. 
Aıbdülgani Türkmen'dir. Bir de Parti 
işlerini nizamname hükümlerine göre 
tedvir eden faal heyet mevcuttur. Bu 
heyet, B. Mazhar Arat'ın «isliğinde, 
BB. Rasim Yurtman, Bekir Bereket, 
Samih Ezer, Fevzi Şemsettin, Sadık 
Müftü, İnayet Mürseloğlu, İsmet 
Yahşi, Abdullah Mürsel, Mehmet Ta
cirli'den mürekkeptir. Heyetin genel 
sekreter vekili de Ömer Türkmen'dir. 

Faal heyetten başka parti işlerini a
it olduğu tubelerde takip eden kollar 
görülür. Bu kollar: Hukuk, matbuat, 
kültür, ziraat, iktisat, iaşe ve sair ad
lar altında çalışmaktadır. 

Kollar ayda bir faal heyete, faal he
yet de gene ayda bir başkanlığa birer 
rapor vererek mcaailcrini bildirmek-

ı=!.:~:~:~:~:!.:~:: ::~:~:~: ~::~ :~:::ı 
Son loplanhntn ariteliıde 

TAN'da B. Ahmed Emin Yalman 
Basın Birliği kanununun Kamutay'da 
kabulü münasebetiyle yazdığı Ni ma· 
kalede Dahiliye Vekilimizin söylediği 
nutku tahlil etmekte ve B. Şükrü K.a
ya'run gazeteciler için kullandığı ilti
fatlı sözlere kartı baaın ailesinin te • 
ıekkürlerine terceman olmaktadır. 

B. Yalman ezcümle diyor · 
" Dahiliye' Vekilinin 

sile.iyle gazeteciler 
mesleği hakkında söyle 
gazetecilerin herhangi 
olursa olsun hükümetlerin 
dir iıittikleri sözlerdendir. BU 
memek elde değildir. Bu arada 
leri biraz müıkilata uğratacak 
maddeler de matbuat kanununa geç• 
mittir. Fakat Dahiliye Vekileti muhi· 
tinde bunlar ancak inzıbeta taalluk • 
den bazı kayıdlar diye gösterilmekte , 
ve me.tbuabn hürriyeti ve gazeteci 
mesleğinin yükseldiği ile hiç bir ali.
kaaı olmadığı .öylenmektedir. 

Dahiliye Vekili sadece maddi bir 
esasla hareket eden bir gazete sahibi 
ile ideal endiıelerle çırpman ve ~ 
leklerini bir anune hizmeti diye karı•· 
lıyan gazetecileri biribirinden ayn tut
muıtur ." 

CEMiYETiN BELKEMKal 
MiLLi KOL TOR 

CUMHURIYET'te B. Yunus Naci 
Ankara ismet lnönü Kız Enstitüsünde 
ve Sergievinde açılan sergiler müna
ıebetiyle yazdığı bir bapnekalede di
yor ki: 

"Ankara'da yıllardanberi • )"11\ar. 
danberi derken yalnız bet alb yıldım 
bahıediyoruz - ismet İnönü KD Ensti
tüıünün aüzel sersilerini zevkle tema
ta edenler, bu yepyeni hayat çıjınma 
memleketin birçok yerlerinde muvaffa. 
kıyetle teaddüd etmeğe bqladıjım 
memnuniyetle takib ediyorlar. Bu 7JI 
Ankara,da sanat ve meslek okulları

nın bir sergisi açıldı; burada kız sanat 
enatitüleriy)e beraber bütün erkek ... 
nat mekteplerinin eserleri ve u..u.i 
de tqhir olunuyordu. Henüz 1-thm
gıç olmıuına rağmen çok aüızel, -
cidden çok güzel Olan bu büyiik 8el'8İ• 
yi görenlerin göğüslerinden aayrİ ihti. 
yari ıu sayha doğuyordu : 

- itle maarif 1 
Demek ki memleketin hasret çekti

ği bir maarif teldi vardı ki onu hena 
bir aan doldunmyan bir müddet z.. 
fmda gittikçe çoğalan malı'.im mektep. 
lerimiz tamamiyle ifade edemiyordu, 
ve Ankara meslek mektebi sergi.sinde 
o tatmin olunamıyan ifadenin velevki 
kıamen doyurucu ve duyunıcu bir tek· 
li görülebilmiıti, 

Meslek mekteblerinin milli kültür
le alakası? .. Eğer kültür bilgi ile o~ 
mut bir hayabn umumi heyeti cJe. 
mekse meslek mekteplerinin ilk mani· 
n onların muhakkak mi11i kültürden 
ehemiyetli bir parça olmalanndan İba· 
rettir. Orada tekniğin heaabh itlerin • 
den baıka zevkin bütün inceliklerinin 
kanıbğı eserler görülüyordu; kar
§1 köıede bir binanın dıvarla • 
lardan doğan yapma ıekillerine kadar. 
Dıvan hususi, yani idrak kadar zevkin 
de karııbğı bir zevkle örtmekte elbette 
milli kültürden büyük bir pay ve bü
yük bir parça vardır. 

Modem maarifin Türkiye'de aldıiı 
mesafeler için en bariz kmm bu mües
seselerle memleket itlerini aörecek 
memurlar yetiıtirmekte görülür. Ba 
da memleketin bir ihtiyacıdır. Belli 
baıh bir ihtiyacı •. Bu ihtiyacın tama • 
nunın temin ohınduğunu iddia edebil
mekten maatteenüf henüz hayli uuk 
bulunuyoruz. Maarifin bu kıammm da 
kültürle alakasmda ıüpbe yoksa da 
hakiki ifadesini millet seviye.inin 
yükselmesinde bulmak lhnn plea 
kültür daha ziyade memur yetif tiren 
maarif mektepleriyle tatmin edilmİf 
olmuyordu. Onun içindir ki Ankara 
sergisini görenler gayri ihtiyari c 

- lıte maarif ! 
Diye haykırdılar.'' 

te ve itler ona göre tanzim olunmak· 
tadır. 

· Bütün Hatay türklüğü halk partisi
nin azasıdır. Ekalliyet unıurlarından 
da partiye dahil ve türkler kadar fe
dakarlıkla çalışan kimseler mevcut
tur. 

Bundan başka bir de halkevleri teş
kilatı kurulmuştur. Parti teıkilltına 
muvazi giden ve 'imdiki halde Parti 
merkezlerinde açılan evler memleke
timizdeki halkevlerinin ta:n benzer· 
leridir ve aynı gaye ile çalıırnaktadır
lar. Yer yer açılan dispanıerlerdeki 

doktorların yardmıları ve diğer içti· 
mai işler hep halkevleri faaUyelı İ· 
çindedir. 

İstiklaline kavutmak üzere bulun~n 
Hatay tarihinde Halk Partisi ve h.ıl
kevleri te§kilitı, bilyük bir ftdakirlık 
ve insani hislerin fevkinde çalıpnla
rın gayret abidesi olarak daima anıla-
caktır. ' 

Sallet Giirol 

I 
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Gayri ihtiyari irkildik, ayağa kalk

bk, oturacak yer aradık. İngilizlerin 
· .,.,ı"!l. bizim ölülerin kaplamadığı hemen 

!S • ..., f.'n "ıir yer bulamadık. Kendimizi bir 

ULUS 

Yazan : M. Şevki Yazman 

Yabancıların Türkiye1de 
ikamet ve seyahatleri 

Yeni bir lôyiha ile kolaylaştırılmış 
ve bazı kayıtlar altına alınmıştır 

?3-G-19~ 

RADYO 
Ankara: 
-----.~ 

Ôğ.le Neşriyatı: 
12.30 Karışık 

neşriyatr - 12.SO PUik: Tiırk musikiu 
halk şarkıları - 13.lS Dahili ve harici 
beri er 
Akşam Neşriyatı: P. 

18.30 lakla 

( .Üb. 1" • d.k . . ~ 1::\İy~r ı . • 
nn sıgortası 1 .• 1 '<apamadan tanyeri agwar-

Yabancıların Türkiye'de ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanun proje
si Kamutay'ın alakalı encümenlerin
den geçmiş ve ruznameye alınmıştı. 

Proje dün, umumi heyetçe kabul edil
miştir. 

hususi idareler veya belediyeler tara
fından istihdam edilecek mütehassıs
larla mülteciler ve hususi surette ilmi 
tetkikler için Türkiye'ye gelen ecne
bilere verilecek ikamet tezkerelerinin 
tamamen veya kısmen harçtan istisna
sına hükümet salahiyetli olacaktır. 

mwıikisi - 19.lS Türk musıkisi ve h Ik 
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) 
Saat ayarı ve arapça neşriyat -- 20.15 
yofonik temsil (Gençler grupu tarafın 
- 21 Havacılık hakkında konuşma ( 
Hazım Ergokmen) - 21.IS Stiıdyo 
orkestrası: 1- Siede: Evviger Fruhlin 
Haydn: Menuett ausder sınfonıe N 
(militar). 3- Tschaikovvsky: Der E 
nacker - 22 Ajans haberleri - 22.lS 
rmki program ve İstiklal marşı: 

. · . "·tn 
mıştır · ma Arkasından bir emir : 

•• Dün kal aı 

Ecnebilerin yurdumuzda ikamet ve 
seyahatleri hakkında memleketin em
niyet ve asayişi bakımından yeni ted
birler alınması lüzumlu olduğu kadar, 
memlekete gelecek yabancılara kolay
lıklar gösterilmesi de lüzumlu ve 
faydalı görülerek, kanuni mevzuatı
mız arasında toplu hükümleri ihtiva 
eden bir kanuna ihtiyaç bulunduğu 
göz önüne. alınarak bu proje hazırlan
mıştır. 

Müşterek pasaportla grup halinde 
~e seyahat maksadiyle yurdumuza ge
~n ecnebiler ile konferanslara, bey
nelmilel sergilere ve kongrelere, hay
ra~ ve spor şenliklerine iştirak mak
sadıyle gelen ecnebiler 2 ay müddetle 
ikamet tezkeresi almaktan muaf tu
tulmuşlardır. Hükümet bu müddeti 
lüzum gördüğü takdirde altı aya ka -
dar uzatabilecektir. 

- lo · toplansın. Grup kuman. 
kanununda a'' , .ın 'd'l ek .: 'na gı ı ec . 
zıh esaslar i ı on k 1 

t tanhuJ : 

d b 
,, u .(lı . A ay kumandanı batımız-

a u ma•-; u· hald w d w b" .. 
Birliği ~ .. -~u .. e sa!a ~~ ır mud-

Uğle Neşriyatı: 

dır. F·~·· ·' yurudük. Conk un uzerıne doğru 

0;ı. ~karak muvasala hendeğinin genitçe 

12.30 Plakla 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi 
ttirk musikisi - 13.30 Muhtelıf plak ne 
yatı - 14 Son. 

Öi' bır nokta11nda grup kumandanı bizi 
kartıLıdı. Kıhçlannnzı çektik ve se
lamladık. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla d 

musikisi - 19.15 Spor musahabeleri: E 
Şefik tarafından - 19.SS Borsa haber 
- 20 Saat ayarı: Grenviç rasathanesı 
naklen. Sadi Hoşses ve arkadaşları tara 
dan turk musikisi ve halk şarkıları - 2 
Hava raporu - 20.48 Omer Rıza Do 
tarafından arabca söylev - 21 Saat ay 
Semahat Ozdenscs ve arkadaşları tara 
dan türk musikisı V() halk şarkıları - 2 
ORKESTRA: 1- Sen-Saens: Samson e 
lila. 2- Borodin: Dan le Step do Lnzi S 
tral. 3- Lopez: Gallıto. - U.10 Novo 
den naklen konser: M. Kemal idaresı 
orkestra: 1- Şarkı: Tenor Bakaeas. 2-
kestra; La vov juvayyoz. Vals Lehar 
Şarkı: Dtio: Tenor Bakcs ile Bariton Y 
ka. 4· Orkestra: Serenat do Bıxıo S· Şar 
Bariton Yunka. 6- Orkestra: Dans Ho 
ruvaz, Brahms. 7- Şarkı: Bayan Kato L 
zay. 8· Orkestra: f ledermav.z, Potpurr ı 
22.SO Son haberler ve ertesi gunun proı; 
mı - 23 Saat ayarı: Son. 

D" 

...... 

·. 

Bu alaca karanlıkta bu ölülerle do
lu zemin üzerinde yeni tanıdrğımız 
ırup kumandanı Mustafa Kemal bey 
bize kısa ve fakat yüreklerimize işli· 
yen bir nutuk söyledi. Aynı sözleri be· 
nim timdi hatrrlı.vıp ıövlememe im1<ilft 
yok. Fakat oradan aynlırken herkcır. 
A"Jnİ benim dP kafmna civi gibi lcqkrlm 
1uılm11 olan fikrin hul~sası ııu idi: 

- Ölmek var dönmek yok! 
Bu fikirle lnt'alammzın yanma dön

dük. Biz kanal seferine iıtirak etmiş
tik ondan sonra da Çanakkale'ye dön. 
müıtük. Bizim alayın iki taburu Ça· 
nakkale'de henüz cepheye hiç ginne
mitti. Taze ve dolgun kıt'alardan mü
rekkebdi. 

Verilen emre göre tertibatnnızı fÖY· 
1e aldık : 

Birinci tabur önde, üçüncü tabur 
bunun gerisinde (ikinci taburumuz 
Seddülbahirde cepheye girmit ve biz 
tirnale hareket ederken onu Seddülba
hir' de bırakmıtbk). 

Taburlar dörder bölüklüdür. Bina
enaleyh her taburun birinci ve ikinci 
bölükleri önde bir hat, üçüncü ve dör
düncü bölükleri de onun gerisinde bir 
hat teıkil ediyor. Şu halde bizim alay 
biribiri gerisinde dört hat vücude ge
tiriyordu. Ben birinci tabur ikinci bö
lü~te idim ve binaenaleyh takımım 
alayın birinci hatbnda taarruz vazife
sini almıftı. 

Yukanda saydığnn tertipte ve 
Conk'un sol yanında, hattıbalinın 

hemen geriainde tertibat aldık ve 
dütmana görünmemek için de diz 
çöktük. Zabitler trbkı talim zaman-

l&rmdaki gibi kıtalarmm önünde, 
kılıç çekmiı, alay sancağı aağ yanı
mızda açılmıı ve aabah rüzgarında 
hafif hafif dalgalanıyor. Hücum i
preti alay aancağının Üç defa ileri
ye doğru eğilip hücum iatikametini 
ıöatermeaiyle verilecek. 

Daha bu İfaTet verilmeden düı
man topçu.unun ateıi baıladı. Bun
lar kaç gündür o kadar dakik atq 
tanzim etmiıler ki ilk mermiler ön 
hatlarda değil de biraz gerideki bö
liilderde bir haylı kol ve bacağı ha
Yaya fırlattı. Bu mütahed.e bizim Ü· 
zerimizde çok fena teür yaph. Bir 
an evel ve ileri atılmak için aabır-
11zlanıyoruz. 

Bu da çok aürmedi, sancak üç de
fa ileri eğilerek hücwn itar.:tini 
•erdi: 

Hareket baıladı. Takımlarımızın 
önünde kılıç çekmit vaziyette yürü
yoruz. Otuz kırk metre kadar yürü-

Düımandan aağlam olarak :r.aptettiğimiz serı ate~li 
toplardan bir hısım 

Diifman aiperlerinden toplayıp bir yere depo ettiğimiz mühim
mat ve cephanelerin askerlerimize surti tevzii ve kayıd 

muamelesi 

yüne~ gerisinde barındığ~ı~ sırtm 1 Ie.n bir emirle bir par~a da geri çekil
tepeaıne çıktık. Burada hızım sey- dık. Fakat arkaya bakbğımız zaman 
rek bir avcı hattı vaT. Ölülerle diri- Conk'u hayli geride bıraktığımızı gör
ıer aynı hatta uzatunıf yatıyorlar. dük. Maamafih bizim 'ç" f ı· k t d H ·· 1 h .. k ıın eae e 

beall~gı1sı can 1 v~ angıaı cansız pe o zaman başladı. Sağdan ateş, soldan 
ı o muyor. Bır kaç adım daha a-

• • .. . • . atef, cepheden c:.teı geliyor. Dütman 
tıp hathbalanın oteame geçmce ın· fı.loıu ka d" ·ı · Ge · · b" · • . . rtıya ızı mış. nunın ırıaı 

gılızlerle karıılaıtık. Bu manzara yanını çeviriyor et af h 
d h . ·· ·· ·• ·· ·· d . , r ımız ce enneme a ıç gozumun onun en gıtmez: dönu""yor d"w ... b" · · kı d .. -, ıg .. r ırıaı çını onuyor, 

Saçları taranmıı, temiz elbiıeli, çok çift "ft 1 ··t nl ··k ı· • d . .. er çı er a ev su u an yu se ıyor, 
1ıenç, a eta çocuk denecek bır goıte- w it w it w it A t k ··nf . b' ~-•-- . . . .. ugu u, ugu u, ugu u. r ı mu e-
nıte ır ~ ınMnlar tıpkı bazım ole- "d ··fek · • - • 
k. t t ~ "b" d" .. k rı lop ve tu ıesının hıç manası kal-

ı yamaç a yap ıgamz gı ı ız ço • 
müıler ileriden gelen bizlere bakıyor· mamıı, aonıuz bir uğultu kaim olmuı

tu. 

Projenin Kamutay encümenlerinde 
son aldığı şekle göre, ecnebiler türk 
yurduna ayak bastıklarından itibaren 
yirmi dört saat içinde müracaatla ilk 
beyanname vermege ve hüviyetlerin~ 
isbat etmeğe mecbur olacaklardır. Btı 
beyannameler hiç bir harç ve resme 
tabi tutulmıyacaktır. Tıirkiye'ye gel-
diklerinden itibaren, on beş gün isin
de ecnebiler ikamet tezkeresi alacak
lardır. Pasaport kanununa göremem
lekete girmesi yasak olanlar Türki
ye'de ikamet edemiyeceklerdir. 

On altı günden iki aya kadar yur
dumuzda iı<amet edecek ecnebilerden 
3, iki aydan bir seneye kadar ikamet 
edeceklerden S lira ikamet tezkeresi 
harcİ alınacaktır. 

Bir seneden fazla ikamet etmek is • 
tiyen ecnebilere sekiz lira harç alına
rak en çok iki sene için ikamet tezke
resi verilecektir. Bu müddet bittikten 
sonra yenisi alınacaktır. 

Aile sahibi olan ecnebilerin bera
berlerindeki karıları ve on sekiz ya~ı
nı doldurmamış çocukları kendi ika
met tezkerelerine kaydolunacak ve 
bunlar için harç alınmıyacaktır. An
cak bu vaziyette olan karı ve çocuk
lardan müstakil iş sahibi olanlar ayrı
ca ikamet tezkeresi almağa mecbur o
lacaklardır. 

Harcı verilmiş ikamet tezkerelerini 
kaybettikleri tahakkuk eden ecnebile
re asıl tezkerelerinin muteber olduğu 
müddete münhasır kalmak kaydiyle 
yeniden verilecek ikamet tezkerele
rinrl .. n ,.v,.Jr,. aJın2n h:.rı:brın y2rrcnı. 
alınır. 

Aşağrda yazılı vaziyette olan ecne
bilere bir senelik ikamet tezkereleri lar. Bir ara bana bize sırıtıyor, gülü

yorlar gibi geldi. Halbuki ellerindeki 
Bütün bu cehennemi sahneye rağ- harçsız olarak verilecektir: 

men düşman bir iki defa ilerlemiye te- Talebe sıfatiyle türk mekteplerin
ıebbüs etti. Olduğu yerlerden kıpırdı- de okuyanlar, resmi bir makamın tav
yamadı bile. siyesiyle sırf ilmi araştırma ve çalış-

Bu müdhiş sahneden binbaşı Orfi'- malarda bulunmak maksadiyle ika
nin anlattığı bazı acıklı hikayeler de met edenler, menşe itibariyle Türk ır
§Unlar : ı krndan olanlar, münhasıran gazete 

(Sonu var) muhabirliği için gelenler, hükümet. 

tüfekler durmadan itliyordu. Yanlan

na varmak uzun sünnedi, bizimkiler

den çok İnsan devrilmeden diz siper
lerinin yanına vardık. Takriben 5 met

re kadar mesafe kalmıtb ki yerlerin
den kalktılar, bu kesif avcı hattının 

karf 11ında ıüngü mübarezeıi yapmıya 
kalkıımadan geriye kaçmıya baıladı
lar. 
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Biz durmuyoruz. Ne sipere, ne de : : 
hatta geride kalan İngilizlere ehemi- : 

yet vermeden bayır atağı ıaldınyo- : 
nız. Bu hızla önümüzdeki ıırtı da bir 

Ellerindeki ikamet tezkerelerinin 
müddeti dolmadan tekrar avdet etmek 
üzere 'l ürkiye haricine giden ecnebi
lerden ikamet tezkerelerini mahalli 
emniyet makamlarına bırakarak uç ay 
içinde dönmüş olanlara ikamet tezke
releri geri verilebilecektir. 

Ecnebiler 24 saatten fazla süren ve 
bulundukları vilayet hududunnun d.
şındaki seyahatlerini polise haber v:!
receklerdir. 

Ecnebiler Türkiye'de ancak kanu
nun kendilerine menetmedığı işlen 
tutabileceklerdir. Türkiye'de serbest 
olarak veya memur, müstahdem ve İŞ· 

çi sıfatiyle çalışacak ecnebiler keyfi. 
yeti üç gün zarfında ikamet ettikleri 
yerin polis veya jandarma karakoluna 
bizzat veya bilvasıta haber vermeğe ve 
ikamet tezkerelerine kaydettirmeğe 
mecbur olacaklardır. 

Yanlarında ecnebi tebaalı birisini 
çalıştıranlar, keyfiyeti bir beyanname 
ıle polis veya jandarmaya bildirecek
ler ve beyannamede ecnebinin huku::i 
vaziyetini ve aldığı maaş ve ücreti 
bildireceklerdir. 

Bundan sonra projede, kanun hü

kümlerine riayet etmiyenlerin tabi 

tutulacakları cezalar ile, şüpheli gö

rülen şahısların hudut dışı edilme şe· 

killeri, iç bakanlığa bu hususta veri. 
len salahiyetler, siyasi sc'beplerle yur

dumuza iltica edecek ecnebilerin tabi 
uı ...... ı..ıcu ......... uclcıcr na.ıu~ınua nu-

kümler vardır. Bu projenin kanuniyet 
iktisap etmesinden cvel yurdumuza 

gelmiş ve ikamet tezkeresi almış olan 

ecnebiler hakkında projeye eklenen 

muvakkat madde de şudur: 

"A) 1 eylül 1937 tarihinde ikamet 

tezkeresi almak suretiyle Türkiye'de 

ikamet müddetleri beş seneyi ge~iş 

olup senelik kazançları iki yüz kırk 

liradan az bulunan ecnebilere yeniden 
verilecek ikamet tezkerelerinden mü
tekabiliyet şartiyle dörtte bir nisbe
tinde harç alınır. 

B) Bu kanunun meriyete girdiği 

A\•rnpa : 

uı "'ı< 1/ E OPERETLER: 19.10 1 
nih - 20 Breslav, Bruksel - 20.l & 11 

- 21 Doyçlandzender, Mılano 
SENFONİ VE OHKESTRA KONS 

LERt: ıs.ıs Droytviç - 19.0S Rıga - 19 
Strazburg - 20 Sottens - 20.30 Kolonya 
21 Berlin - 21.0S Beromunster - 21 
Kopenhae - 21.40 Luksemburg. 

SOLO KONSERLER!: 15.2S Hamb 
- lS.30 Viyana - 17 Bcrlin - 17.lS 
ma - 18 Doyçlandzc,dcr - 18.20 Layp 
- 19 Relsingfors - 19.SO Stokholm - - 20 
Paris - 21 Oslo - Z2.30 Doyçlandzend 
NEFESLİ SAZLAR: 17.40 Hilvcrs 

- 18.10 Konigsberg - 19.10 Viyana -19 
Hilversum 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6 

Kolonya - 8.30 Königsberg - 10.30 Ha 
burg, Viyana - 12 Frankfurt, Breslav 
13.15 Breslnv - 14 Laypsig, Ştutgart 
14.10 Viyana - 14.lS Berlin - 16 Do 
landzcnder, Frankfurt, Hamburg - 17 
Münib - 18 Berlin, Sarbriık - 18 Do 
landzender - 19.10 Doyçlandzcnder, 
lonya - 19.30 Varşova - 20 Frankfu 
Sarbrük - 21 Prag - 22.30 Hamburg -
Dansig 

HALK MÜZİÔİ: 11.30 Ştutgart - 22. 
C:•n•erar• 

DANS MO.ZtGt: :?220 •lUUW. 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllll ---
~ir in9iliz zabitinin hahralar ----
~Plevne müdafaası -E 1877 de türk ordusunda 
: bir bölük kumandanı olarak 
: Plevnede harb etmiş olan 
E yüzbatı F. Von Herbert'in 
E güzel bir üslubla yazdığı, 
E arkadaşımız Nurettin AR
: T AM'm da dilimize çevirdi· 
E ği bu kitab, askerliğimizin 
E ferefli safhalarından birini -anda aıtık. Daha ileriye, tepe aıağıya : 

tarihte Türkiye'de ikamet etmekte o
: lan ecnebiler bir ay içinde mülkiyet
: leri altında bulunan gayri menkulleri 
:E bir beyanname ile emniyet makamla- : canlandırmaktadır. 
: rına bildirmeğe mecburdurlar. ı= Askerlerin bir meslek ki· ğidiyoruz. Bir ara geldi ki yanenızda

kilerin artık çok azalnut bulunduğunu : : C) Bu kanunun neşrinden evcl alın- : tabı, asker olmıyanların da 
hi11ettik, yandan ve cepheden gelen - : mış olan ve hükümetçe muteber sayı- : heyecanlı bir hikaye gibi o-
tiddetli makineli tüfek aleti altında : :E l~n. ikamet tezkerelerinin müddetleri :E kuyabilecekleri bu kitab, 
daha fazla ilerlemenin delilik olacağı- - :E bıtınceye kadar değiştirilmesi ve ye- E çıktı. ] 00 kuruşa satılıyor. 
nı anladık. Durduk. Hatta arkadan ge· j§ E nileştirilmesi lazımgelmcz.,, ; 11111111111111111111111111111111111111 - _ .... ____________________________________________________________ __..-f 
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ıenemi bir aancakdar, Leopoldüs nı geçiremiyordu - Çadırlarcl doğru - : hıçkırdı. (Aleksei, Golikof'a baktı~ terden çok iyi ... Narva'da de_ğerini g 
Mirbah, omuzuna, kaftanının üzerine, koştu. : E 'l'iıfek elinde titriyordu, fakat kendi- ter. Albay olursun. 1van Artemi~ 
koyun poıtekiıinden bir gocuk atmış, - Trampete, yoklama çal 1 : ni tuttu, bir şey söylemedi.) Novgorod'da gördüm. Sana selam ed 
iki eri paylıyordu. Bunlar, hareketsiır., Araba durdu, ve içinden, kulaklı ı,ir : - Yarın Narva üzerine yürüyece- yor. 
hatlarını kaldınnı,, duruyorlardı... kürk kaıketle, Petro çıktı. Arkası sı- - : ğiz. Çocuklarım, çok zahmet çekile- - Aleksandr Danilovis;, size ti 

Sancakdar, nezlelı bir sesle tekrar- ra, yıldız teklindeki uzun mahmuzld· E : cektir. Sveia kıralı Karolüs, bizzat, şekkür ederim ..• 
lıyordu: rından dolayı ıendeliyerek, içı samur :E _ bize karşı geliyor. Onu yenmemiz la- - Ala ı 

- Knut, knut 1 Puah ı Schwein. kaplı penbe paltosiyle Menşikof ind:. : : zımdır. Vatana ihanet edebilir miyiz? Menşikof paltosunun etekleri 
Erlerden birinin yüzünü avuçları i- Suvariler yere atladılar. Petro, aksi : : Burası - denize kadar olan bütün kaldırarak koşa koşa Petro'nun yan 

çine alıp hamur yuğurur gibi yuğur- bir tavırla, soguktan kızarmış elleri : _ topraklar, Yamgornd, İvangorod, gitti. Arabalarına bindiler, soğuk g' 
du, itti. Omuzundan sıyrılan gocuğu pantolonunun ceplerinde, ordugaha :E E Narva - bizim eski yerlerimizdir. yüzünün nehre aksettiği, çam or~ 
tuta tuta Alekseı'nın çadırına dogru bakıyordu. Sakin havayı bir kor titret· : ' : Önce mağlup edeceğiz, sonra kışlık arkasında din>ek teşkil ettiği nok 
yuriıdü. Çoktanberı ustura gormemiş ti, onu trampeteler takip etti. Asker· - E ordugablarımııı:da dinleneceğiz. Anla- dan kıyıyı takip ettiler ... 
yilzil aıık, gözleri şi,kindi. ler çadırlarından çıkıyor, arabalardan : : dınız mı? • . • • • . • , • • • • , 
_Sıcak su _Hayır! Mancher _ iniyor, hem koşuyor, hem de düğme- : : Gözleri hanelerinden fırlamış. sert, Narva'ya iki fersah mesafede, d 

yok ı Bu harp degil, usul dairesinde )erini ılikleyip bel kayışlarını tokalı- - E bakıyordu. Erler ses çıkarmıyorlardı. ve batak Kamperholm adasının etra!1 

bir harp degil. Subay memnun ... Ben yorlardı. Dort köşe oldular. Sancak- E : Anlamamak kabil mi? Hazin, nezleli nı çeviren Narova nehrinin iki kolu 

memnun degil. .. Sizin zavallı aske- tdonarllaarrınsıırkaalaldr ı;:~~d:lm=~~ş~u.~fu··brasler. _§ : bir aes: "Mağlup edeceğiz. Vay hali- zerine bir tombaz köprü kurulmııştıJ· 
riniz._ • : mize !" Menşikof hemen bir adım atıp Bu köprüden ilk Şcremetef'in şıJ 

Aleaci hiç cevap vermedi. Elinde- savurdular. Alekaei Brovkin, sol eli - - memnuniyetaizlik beyan eden askeri vari alayları geçip Revel yoluna do 
ki bezle sıkı sıkı auratını uğahyordu. kılıcının kabzasında, şapkası sag elin- zünü buruşturup başını salladı. Pet- Mülazimler, hiddetle erlere doğru gözleriyle aradı. (Aleksei baygınlık diller; bunlarıı Trubeçkoy alaylı! 
Tavuk gibi bir takım sesler çıkarara~ de, Petro'nun önünde durdu. (Acele- ro'nun suratı büsbütün asıldı. İkisi de döndüler. Cevap, falsolu, saflarda de- geçirdi - bunları söyliyen Çamurda. takip etti. Narva istihkamlarmdan b 
kirli mintanlı sırtını Fedka'ya çevir- sinden perukasını bulamamıştı.) - dev gibi adamlardı - araba izle- vam edip gitti: Yikan - Fedka idi, çapkın .. ) fersah beride kıtalar arabalar arkası 
dl: "Haydi!" Fedka bu sırtı avuçla- Petro onun karma karışık saçlarına rinden yüriyerek askerin teşkil ettiği - Sağol, bay Kumbaracı 1 - Yüzbaşım!. .. (Aleksei titriyerek da mevzi aldılar. •Garnizon geçidi ııı 
riyle uğuıturrnaya başladı: "Daha bakarak: dört köşe saflara doğru, ellerini cep- Petro yaklaştı: yaklattı.) Bölüğünün intizamından dafaa etmemişti_ belli ki azlık 0 ld 
hızlı l" _Başını kapa. Seferde şapka çıka- lerinden çrkarmaksızın yürüdüler. - Bana ıöyliyecek bir dileğiniz var dolayı seni tebrik ederim ..• Gerısi u- gundan ovaya çıkmıya cesaret edeıı' 

Çenberleri üzerine bir bu randa geo· rılmaz, abdal! Barut kolunuz nerede? Petro, sahte bir dalgınlıkla, askerle · mı? na taallük etmez ... Erlere Uç misli mişti. 
çl'rilmiı. ağır bir araba, bu sırada or- - İlmeyn gölünde kaldı. Barutlar rin her değişikliklerinden toprak ren- Erler ıustular. Mülazimler (bir el- vodka verdiriniz. Bütün öncü kıtaları, 23 eylül~: 
manl.ia'n çıkıyordu. Arabayı çeken. ıslanmıştı, bay kumbaracı. gi almış, sıskalaşmış yüzlerine, eski , erini vücudlarından ayrık tuttukları Petro, başı önünde, arabasına doğru Yamgorod yolunu bırakıp tepeci1'.1'

1 
her biri ayrı donda, altı atın sırtından Petro, gözlerini Menşikof'a çeviııdi. miş kaftanlarına, büzülmüş şapkalar: 

1 
, astonlarına, diğer ellerini ileri doğ- ' yürüdü. Menşikof Aleksei'ye göziyle le dolu ovada ilerledi ve - vaktıY 

havaya doğru buhar yükseliyordu. A- Bu, yüzünü tenbelce buruşturup A- na, ayaklarına sarılı bezlere dikkat' . u uzattıkları uzun çizmelerinin kon- işaret ettti. (Şimdi eski dostunu tanı- Müthiş İvan'ın kalesi olan - !val'lg 
rabanın pe,i ııra, kaputları çamur i- leksaşka'nın tepesinden bakarak: bakıyordu. Yalnız yabancı mülaziml. .;una yerle,tirmişler,) Petro'yu gözle- mak tenezzülilnde bulunuyordu) Ba- rod'un yassı ve otlar bürümüş itt t 
ginde on kadar ıuvari geliyordu. Sa- - Cevap versenize; öteki bölükler rin kıJığı, kılığa benziyordu. 1 riyle yiyorlardı. Petro sert bir sesle kımh elini kürkten çıkardı, Alyo§ka'- kamlarına, uzaklarda mavile~=n ~~c: 
man uplariyle örtülü tarlalarda sar- nerede? Albay Şveden nerede? İkisi de safları uzun zaman seyr· krarladı nın 11rtını dostça okşadı, ve kulağına vanın kiremitli çatıları ve kilise 1'\J 
.,ıa urııla ilerliyen araba ordugaha - Aşağılarda, nehir boyunca ser- tiler. Petro, birdenbire sarsılmı;. _ . - Birinizin bir 'ikayeti varsa saf- kadar eğilerek: leri karşısma doğru ilerledi, KaıO 
doiru geliyordu. Alekaei kaftanını pilmişler, bay general... na başını kaldırıp: • çıksın, korkmasın... - l9ler yolunda, Petro Aleksiye- holm adası üzerine yüriyerek Jt ) 
Jakaladı _acele ile bir türlü kolları- Mentikof ayni müstehzi tavırla yU- - Mı;rhaba, çocuklarım, dedi. Biri derin derin içini s;ekti, adeta viç meh:mun, dedi. Senin bölük öteki- ( Soııu -1. 



1 

tak 
ve 

ha· 

ütk 
kla 
şrl· 

an 

30 - 6- 1938 u~us l 
Bütü·n Kamutay'ın sürekli alkışları 
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Celal Bayar, çok mühim nu 
söyledi. Politikamızı izah e 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
dikkate değeridir. 1938 senesi zarfında 
fazla tahsisat olarak verdiğiniz ra
kamların en yükseğini milli müdafaa
ya tahsis etmiş bulunuyoruz. Bunun 
emniyet noktasından ifade ettiği ma
nayı elbette takdir buyurursunuz. 
Milli Müdafaa Vekaletimizin 1938 
oüdcesindcki hususiyetlerden birisi 
J~. kısa bir zamanda:.:1'.t'<t11~ ..ııı ...... ı-.. 
.izcre kabul ettiğiniz 125 milyon lira
.ık fevkalade program cebhesidir. 
Milli Müdafaa Vekaleti bu programı 
sürati ınümkine ile ve her şeyden is
tifade etmek suretile büyük bir gay
ret ve faaliyet içerisinde, realize ede
cektir. 

Ayırdığınız tahsisatla ve bu 
programın yapılmış olmasilc, ordu
muz, esasen kendi bünyesinde yaıı
yan kudreti, teknik kuvetlerini art
tırmak ve mezcetmek suretiyle, 
kendisine milletin tevdi ettiği vazi
feyi, claha mükemmel bir surette, 
ifa etmek kudretini iktisap etmiş 
bulunuyor (Şiddetli alkıılar ). Or
dumuzun kahramanlığına, ordumu
zun fedakarlığına, her zaman oldu
ğu gibi, güveniriz (Elbette sesleri). 
Fakat bu mümtaz orduyu 20 nci aı
nn en mükemmel silahlariyle meb
zulen teçhiz ettiğimiz zamanda, 
kendimizi tamamen emniyet altına 
alnut görmekle, büsbütün zevk ve 
bahtiyarlık duyanz. (Bravo sesleri, 
alkıtlar). 
Hükümetimizin mali sahada taki

bettiği programlardan birisi de memle· 
kette vücuda getireceği imar hareket
lerini sadece büdcenin sırtında bırak -
mamak suretiyh. hareket etmektir. 
Eğer her yapacağımız şeyi büdcenin 
rakamları içerisine sıkıştırmak istersek 
katedeceğimiz merhalenin kısa ola
cağından korkulabilir. Bundan dola
yıdır ki memleketin dahilinde kredi 
vasıtalarından istifade etmek umumi 
ve milli bir işbirliği tanzim etmek ga· 
yesini takibediyoruz. Bunun için de ka
bul ettiğiniz kanunlar vardır. Bu ka
nunlarla aynı zamanda vücuda getirdi
gimiz müesseseler vardır. Bu müesse -
&eler, dahilde temin edecekleri kredi -
lerle ve aynı zamanda hariçten bulmak
ta oldukları kredilerle yeni yeni prog
ramlar tanzim ederek sizin arzularını
zı ve emellcrinizi tahakkuk ettirmek 
azmindedirler. Bu sene Nafia ve İkti
aat vekaletlerinden başlıyarak, elbette 
nazarınızdan kaçmamıştır, bazı tahsi
satları büdcelerinden çıkardık. Bunla
rı mali müesseselerimizin itibarına 
terkettik. Oradan temin edeceğimiz 
kredilerle memlekette yeni ve kesif bir 
iş hayatı yaratmak istedik. (Alkışlar). 

Bunun bir misali, Adana ovasınrn 

sulanması meselesidir. Nafia Veka.Ieti
ttiz bu iş üzerinde çalışıyordu. 30 mil· 
Yon lir;alık bir tahsisata ihtiyaç vardı. 
~unu dcenin sırtından çıkardık. Ay-
ıiı z a esas vazifesini de teşkil et-

' raat Bankasının itibarı üze
• Ziraat Bankası finans-

fia Vekaleti Adana ovası-

f 

nın· iska ve irva işini üç sene zarfında 
bize temin etmiş olacaktır. İktisat Ve
kaletine ait büdce tedkik edilecek olur
sa, görülür ki geçen seneıye nazaran 
bu sene tahsisatında bir noksanlık var
dır. Hakikatte bu, noksanlık değildir. 
Kendisine teminini vadettiğiniz miktar 
geçen senekinden 20 milyon lira kadar 
fazladır. Bu, her iş için ayn ayn 
vucuda getırııen bankalann kredi 'll 
itibarından temin edilecektir. Acaba 
hatıra gelebilir ki, devlet bildcesin
den bu kabil işleri ayırıp da itibar 
müesseselerine tevdi ve tahmil et
mekte mali noktai nazardan bir mü;ı
külat ve zarar vardır. Bana kalırsa bu
nun cevabı çok basittir. Eğer bu mü
esseselere tevdi ettiğimiz vazifeler ve 
yapılmasını emrettigimiz işler bizati
hi menfaat verici işlerse dava eısasın
dan halledilmiştir. Eğer menfaat te
min c!miyen, mukabilini vermiyen 
nankör işler ise onlara büdcede dahi 
yer vermemek lazım gelir. İşte bu 
prensiplerle mahmul olarak bize büd
cede verdiğiniz paralarla ve aynı za
manda teminini imkan dahilinde bul
duğumuz kredilerle biraz evel söyle
diğim gibi geniş bir iş hayatı vücuda 
getirmek istiyoruz. Bu işlerimizi tes
hil eden vasıtalardan birisi de hariç
ten bulduğumuz kredilerdir. 

lngiltcre ile yapılan kredi 
ant«§nıası 

Dün kabul ettiğiniz kanunla İngil
tere ile yaprlan kredi mC6elcsi üze
rinde durmak istiyorum. 16 milyon 
İngiılz lirasma baliğ olan bu kredi, 
hepinizin bildiği gibi, 100 milyon 
Türk lirası raddesindedir. Bunun 10 
milyon İngiliz liralık nıikdarı smai 
ve ticari işler, 6 milyonluk kısmı as
keri ihtiyaçlarımız içindir. Fakat bu
nun yapılış tarzında ve şeklinde diğer 
emsaline nazaran, farklar vardır. Bu
rada söz alan kıymetli hatipler, bunu 
tebarüz ettirdiler. Bunun istibdad 
devrindeki, israfat devrindeki istik
razlarla münasebeti yoktur. Meşruti· 
yet devrindeki gajlara bağlı istikraz
lara da benzemez. Bu kredi sadece 
Türkün imzasına, sözüne, itimad ve 
emniyet edilerek yapılmıştır. (Bravo 
sesleri, alkışlar). İstimali şekli şöyle 
olacaktır: Maliye V ekaleti'nin vere
ceği bonolar iskonto edilecektir. Bun· 
ların bir kısmı yüzde 3, bir kısmı yüz
de beş buçuk faize tabidir. Karşılıkla
rında, lngiltere'de de döviz elde etmiş 
bulunacağız ve peşin para ile orada is
tediğimiz yerden, istediğimiz malı sa
tın alacağız. Esasını, ruhunu bu teş
kil etmektedir. Diğer bu çeşit istik
razlarla ve yahut sınai kredilerle mu
kayese etti~imiz takdirde farkın bü
yük olduğu derakap anlaşılır. Şimdi
ye kadar temin olunan krediler, uzun 
vadeli, serbest bir mali kredi değildir. 
Mal kredisine inhisar ediyordu ve ma
lı muayyen firmalardan satın almak 
şartiyle kredi temi!) edilmiş bulunu
yordu. Bittabi pahalıya mal oluyordu. 
Bu kredinin yapılışında karşılıklı 

dostluk ve emniyetimizi ifade eder 

··························~······················· 
NUTUKTAN PARÇALAR 

.-. .... , ••• t • . . 
1938 mali yılı büdce•i, olarak bağladığımız; rakamlar, 249 küsur milyo

nu adi büdce §eklinde ve 51 küsur milyonu fevkalade menabiden ol
mak üz.ere 301 milyon liradır. Bu rakamlar cumhuriyet büdceleri • 
nin ihtiıJa ettiği en yüksek rakamdır. 

* Fakat bu mümta.z orduyu, 20 nci asrın, en mükemmel silahlariyle ıneb • 
z;ulen techiz. ettiğimiz; zamanda kendimizi tamamen emniyet altına 
almı§ görmekle büsbütün zevk ve bahtiyarlık duyarız.. 

* Dost Jngiltere memleketinde malzcmei harbiye için serbest kredi yoktur. 
Millet Meclislerinden çıkan bir kanunla bu huaus biz.e temin edil • 
miıtir. 

Büd!de verdiğiniz. tahsisatlarla )'Ürütmek istediğimiz. işleri 
tlık. 

planlaıtır-

* Cumhuriyet hükümeti size hemen ıimdiden, birinci beş :ıcnelik sanayı 
programını muvallakcyetle tatbik ettim diyebilir. 

* · d k.b t •v· ' ·11· k . f • b Sanayi hareketın e ta ı e tıgımız; gaye, mı ı e onomı men aat Ve ıca · 
larını, milli müdafaa zaruret ve icablariyle telif etmektir, ikisini 
beraber yürütmek istiyoruz;, 

* k"b •v• b' 0 
- •• t d"v• • • k Biz.im maliyemizin ta ı ettıgı ve ıze daıma asarını gos er ıgı ıçın en· 

diaine tereddüdsüz. iltihar payı ayırabileceğimiz bir prensi pi vardır: 
Vergileri indirmek. 

lhra!t maddelerimizin yüzde 90 ını toprak mahsulleri teljkil eder. Şu 
halde ekonomimiz.in istinad ettiği temel, z.iraattir demekte hiç mÜ§• 

küliıtımız. olmaz.. 

Zira!imizin, devlet .sınai şubelerinde olduğu gibi, kısmen deıJletleıtiril
mesi, yani, yaptırıcı olduğu kadar yapıcı kuvetlerle de takviye edil
mesi esasını prensip olarak kabul ettiğimiz. için, hazırlık devresinde

yiz.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir nokta vardır. Eğer bu ciheti huzu
runuzda tebarüz ettinnezsem, vazife
mi noksan yapmış olmaktan korkarım. 

Doat lneiltere memleketinde, 
malz;emei harbiye için, aerbea'f 
kredi yoktur. Millet medulerin -
den çıkan bir kanunla bu hums 
bize temin edilmiftir. ( Alkıılar ). 
Büdcede verdiğiniz tahsisatlarla 

yürütmek istediğimiz işleri, planl8.§
tırdık. Birinci beş senelik sanayi pro
gramına aid olan kısım, son bir iki 
fabrikanın da inşasına başlanmış ol
duğu için, bitmiştir denilebilir. 

Cumhuriyet hükümetiniz;, siz.e 
hemen ıimdiden, birinci beı ae
nelik sanayi programrnı muual
fakiyctle tatbik ettim diyebilir. 
(Alkışlar). 

I kinci be§ sc11clil;, plan 
Elde ettiğimiz tecrübelerle ve mali 

imkanlarla ikincisine başlamış bulu
nuyoruz. §imdiye kadar ilan edilme
miş olmasının tek sebebi, işi, mali 
imkanlarımızla telif etmek içindir. 
Bu yaz tatilinde, bununla meşgul ola
cağız ve Umid ediyorum ki hepinizin 
takdirini mucib olacak ve milli eko
nomi hayatında memlekete yeniden 
feyiz verecek eserler meydana getire
ceğiz. (İnşallah sesleri) 

Sana)i hareketinde taki
hcttiğimiz gaye, milli ckoııo
mi menfaat ve icaplarım, 
milli miidafaa zaruret ve 
icaplariylc telif etmektir. 
İkisini beraber yiiriitmck is
tiyoruz. (Bra~·o sc•slcri). 

Bundan dolayıdır ki memleket mü
dafaasına aid olan bazı maddeleri de 
bu tarzda, sürat ve sühuletle yapmak 
imkanlarını elde ettiğimizi şimdiden 
ifade edebilirim. (Bravo sesleri ve al
kışlar). 

J' ergileri indirmek 
Bizim maliyemizin takib ettiği ve 

bize daima asarını gösterdiği için 
kendisine tereddüdsüz iftihar payı a
yırabileceğimiz bir prensi pi vardır: 
Vergileri indirmek. Şimdiye kadar, 
yani cumhuriyet rejimine kadar, de
nilebilir ki her ne maksadla olursa ol
sun bir vergi ihdas edildi mi, o vergi 
ne kadar sakat ve ne kadar ağır olur
sa olsun, milletin omuzunda yük ola
rak kalır ve bunu atmağa imkan bu
lunmazdı .. Maliye Vckaletiniz takib 
ettiği mali sistemdeki mülayim ve da
ima memleketin menfaatini gözeten 
usulleriyle bu zihniyeti yıkmıştır. 

(Bravo sesleri). Bu sene ve hatta şim
di kabul ettiğiniz kanunlarla: Hay -
vanlar, muvazene, kazanç, istihlak, 
damga, sinema ve tiyatrolar, iptidai 
maddeler, gümrük muafiyeti gibi ka
nunlarla, 10 milyon lira raddelerinde 

bir tahfif yapılmıştır. 10 milyon tah -
fif karşısında hatıra gelebilir: 10 mil
yonu indirmemek suretiyle diğer bir 
kısım daha menfaatli lerde kullan -
max imkanı )f61C mu? rsa unu tah
fif etmekte ve indirm e ne gibi men
faatıimiz vardır? Verginin tarh, tevzi 
ve tahsilindeki adalet prensipi buna 
kolayhkla cevab verebilir. Bir vergi 
ancak kazanana ve verene menfaat te
min etmek şartile, tarh olunabilir. Ya
ni vergi veren zat, kazandığı ve yap
tığı işte menfaat gördüğü takdırde, 
hükümet onun menfaatine iştirak e -
der. 

Bizim §imdiye kadar tecrübele
rimizde herhangi maddeden ver
gi tenzilatı yapmı§sak, devlet he
sabına, hem biz;, hem ele mükellef, 
kaz;anmııtır. Bu müsbet netice, 
karıısrnda vergiyi indirmek hesa· 
bımız;a ve prensipimiz.e uyduğu 
takdirde, teredclüd etmeyiz. 

Ben vergi indirdiğimiz maddelerde 
Maliye Vekruetinizin ya doğrudan 
doğruya ve yahu-d bilvasıta mutlak ka
zanç temin edeceğine inananlardanım. 
Olabilir ki, aynı sene içinde kazanç 
temin edemez. Fakat gelecek seneler
de temin edeceğine şüphe yoktur. 
(Bravo sesleri). 

Kuponlar meselesi 

Mali vaziyetimiz.in ve mali prensip

lerimizin esasları hakkında, bu maru
zatta bulunduktan sonra, size ufak 
bir mest!leden dahi bahsedebilirim ve 
ondan sonra diğer kısma geçeb .".rim. 

Bu da, arkadaşlar, kuponlf r , .. _ 
selesidir. Kuponlar meselesinin tari
hi ve mazisi hakkında biribirimize 
söyliyecek, zannediyorum, tek kelime 
yoktur. Bu, doğrudan doğruya, bu -
günkü neslin omuzlarına yüklenmiş, 
bir ağırlıktır (Bravo sesleri ve alkış
lar). İsraf devrinin seyyiatını biz ve 
bizim neslimiz 'çekmektedir. Geçen 
senelerde hamillcrin mümessille~iyle 
konuştuğumuz bir zamanda tediyatı -
mızın yüzde 50 sinin mal ve yiızde ~'l
sinin döviz olarak tediye edilmes a
rarlaşmıştı. O vakittenberi dün} ! -

konomi vaziyeti ve döviz tedari m
kanları daha güçleşmiştir. Bizim bu
günün şeraiti içinde, takib ettiğ~miz 
ekonomik politikaya nazaran tedıya -
tımızın esasını, "en nature tediye", 
yani malla tediye teşkil ettiğine göre 
kuponlar meselesinde döviz vermemi
zin imkanı yoktur. Bunu sarahatle 
huzuru alinizde ifade etmeyi vazife 
biliyorum. Yüzde yüz mal olarak tedi
ye edeceğiz ve memnun olurlarsa biz 
de memnun olacağız. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

Maliye vekaletinizin, takip ettiği, 

yeni mali sistemin isabetli fikirlerin
den birisi olmak Uzere, ifada edebili
rim ki, bu kuP.onlara aid olan borcu, 

beynelmilel şeklinden kurtararak, da
hili bir borç haline getirmek istiyo
ruz. Bunu pek yakında müjdeliyece
ğimizi ümid etmekteyim. (Alkışlar). 

ettikten sonra, bir programla, BUyil 
Meclis'e geleceğiz ve o vakit be 
sizden, bol tahsisat istiyeceği.z. 
nunla öteden beri mevzuu 
umumi ziraat kongrcai~ işare 

Ekonomik vaziyeı istediğimi ell~tte anlamıpın 
~ali vaziyet~mizdeı: so~r~ memle: kongreyi Cumhuri4 bayramı 

ketın ekonomık vazıyetını, haklkı !erinde burada A~ılra'da to 
ş:kli~le. görebilm~k için, iktisadi va- bulunacağız. Ve programl~rımizı 
zıyetımıze kısa bır nazar atfetmekte,, t~spit ettikten sonra filiyata geç 
elbette fayda vardır. w. 

1937 senesine aid olan rakamları gız. • • 
ne)lrettik ve bunun, geçen senelere Ecnebı sermayeıı 
nazaran farkını, görmüş bulunuyorau- Hükümet namına, üzerinde durul-
nuz. Harici ticaretimizi, memleketin 
milli bünyesinin seyri hakkında, sa
lim bir fikir ve bir doküman olarak ka 
bul ettiğimiz takdirde, elbette, neti
ce müsbettir, ve şayanı memnuniyet
tir. Bunun üzerinde durmuyorum. 
Yalnız size içinde bulunduğumuz se
nenin beş aylık rakamlarından bahse
deceğim: Geçen senenin beş aylık it
halat ve ihracatı - ikisi birlikte - 88 
milyon liraya baliğ oluyordu. Bu se
nenin aynı aylarına aid rakamlarımız, 
113 milyonu bulmaktadır. 

I thaliıı rakamlarımı:. 

İthalat rakamlarımız, geçen sene
ye nazaran, bilhassa fazladır ve faz
lalaşmaktadır. Bundan ben ancak 
memnuniyet duymaktayım. Çünkü, 
gelen eşya, memleket dahilinde eko
nomik cihazlanmağa yarıyan madde
lerdir. Makinadır ve tesisata aid kı
sımlardır. Bazı istihlak maddelerine 
aid kısımlar da yükselmiştir, fakat 
onların mümasili, memleket dahilin
de de istihsal olunmakta ve bu istih
salat da çoğalmaktadır. Şu halde, 
bundan çıkaracağımız mana, kolay
lıkla şu olabilir: Milletimizin iştira 
kabiliyeti yükselmektedir. Hariçten 
geleni, kolaylıkla satın alabiliyor ve 
memleket dahilinde artmakta olan 
istihsal maddelerini de istihlak ede
biliyor. 

İhracat maddelerimizin yüzde 90 ı
nı toprak mahsulleri teşkil eder. Şu 
halde, ekonomimizin istinad ettiği te
mel, ziraattir demekte, hiç müşküla
tımız olmaz. Yeni büdcemizde Ziraat 
V eıkaletine aid fazla bir tahsisat gör
mediniz. Eğer istiğrabınızı mucib ol
muşsa, sizi tatmin etmit olmak için 
d.e~h~l ilave edeyim ki, bu, ziraat i9le
rını, ıhmal ettigimizden değildir. Zi
raatimizin, devlet sınai şubelerinde 
o.l~uğu . gibi, kıısmen devletleş
tırılmesı, yani, yaptırıcı olduğu 
kadar yapıcı kuvetlcrle de tak
viye edilmesi esasını prensip ola
rak kabul ettiğimiz için, hazırlık dev
resindeyiz. Hazırlanmadan huzurunu
za gelip de sizden tahsisat istemek 
ceaaretinde bulunamadım. Çünkü zi
raat meselesinde devamlı, müstakar, 
pratik ve memleket için faydalı ve 
~r~gramlı olarak huzurunuza çıkmak 
ıstıyoruz. Buna aid düşüncelerimiz 
değil, kararlarımız ve tedbirlerimiz 
vardır. Fakat bu kararları, nihayet 
memleketin heyeti umumiyesini tem
sil eden arkadaflarm reylerile tevsik 

ması caiz olan hususlardan birisi de, 
ecnebi sennaycsi hakkındaki telıikki
mizdir. Ecnebi sermayesini ,hüküme
timiz nasıl telakki ediyor? Bunu bil
mek için merakla beklenildiğini .ifiti 
yorum. Cumhuriyet hükümeti ecn 
lerden, imtiyazlı mÜCS6eseleıi aa 
almaktadır. Bilhassa Nafıa Vek 
niz, ciddi esaslar dahilinde, bu 
seseleri millilcıtirmektedir. B 
zaman tekrar edildiği veçhile, 
sermayesinin düşmanı değiliz v 
ta dil§ımanı değiliz dediğim z 
lüzumsuz bir izahta bulunmUf 
ğuma .zahip oluyorum. Bizim 
iatemediğimu sermaye "va 
yani serseri denilen sermaye, 
sermaye, aynı .zamanda s.pe 
sermayedir; ciddi bir iş gör 
alacağı komisyonla veyahut u 
faıılda çekilip gitmek iatiy 
temsil ettikleri sermayedir. 
memleketimize normal ferait 
de gelmiş sermayeye ve no 
it dahilinde teeMUs etmi 
Jere kartı bizim yalnız 
lığımız de&il, hatta >:: 
olur. Mübayaa etti -
gelince, bunlar, 
yet etmiyen ve aynı 
müddetleri kıaalmıg 
dir. Bunlar mukave 
ne göre çalıtmak · 
rum oldukları içi 
dileri tercih etme 
kabil teahhüdünü 
etmek şeraitinden 
aeaelerin aatın al 
almarektan bizim 
hakkındaki telik 
taıbi tutuluyo 
yanlıştır. Biz se 
bulmak için mÜf 
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AüfüitTANPARcALAR ...... 
---------"-1._------/-1/nadan huzurunuza gelip de siz.den tahaisat istemek cesaretin-

1 tulunamadım. Çünkü :ziraat meselesinde devamlı, müstakar, pra
ç._..lk ve memleket için faydalı ve programlı olarak huzurunuza çıkmak 
..,, istiyoruz.. Buna aid düşüncelerimiz değil, kararlarımız. ve tedbirleri

miz vardır. Fakat bu kararları, nihayet memleketin heyeti umumiye
.ini temsil eden arkadaşların reyleriyle tevsik ettikten sonra, bir pro
gramla, Büyük Meclise geleceğiz ve o vakit belki sizden, bol tahsi. 

- 105 _ 4 sat istİoleceği:z. 

Gayri ihtiyari irkildik, ayağa kalk • .., * d b' l Ah t d B .. ·· ı_ d' 
k ak ı . . uersım e ır ısa a programımız var ır. u program yurumeRte ır. 

b , oturac yer aradık. ngılız · * 
· ·-we bizim ölülerin kaplama - . . • 
~ n ~· b l dk Yakında ordumuz Dersım havalısınde manevralar yapacaktır. Bu mü. 

• <-t 1 ır yer u ama ı • b 1 d D · · · ·ı l . . (d~ .. {"verdik. nase ete or u ersım ıçın vazı e a acak ve umumi biı tarama hare .. 
rı? ~ıgortası 1 ~1~: ·~apama ketiyle tedib kuvetlerine mü:zahir olaraktan, bu meseleyi kökünden 
mıştır: mö l~.I\ ka sökiip atacaktır. 
"- Dün kal a r 5 

.!o topJ * 
kanununda~~ ı .ı~na f..aad~meler olmuı· Bi.zim aesimizde ıelkat olduğu kadar kuvet ele vardır. 
zıh esaslar ıu 1 'f!k ft ~ tatbık etmekte ol- * 
da bu mar .. L,:aı · .grmnın icabı olarak C h • h k · kalb' d l'k · el · · · · · 
Birli~ .. Jı• ~gu hl' sureti kati ede hali • um urıyet er esın ın eve ı rın e granıtleşmıştır. Hıç bır şey. 

&\. , .... "d"' Y et d kt B' t k • h' l d k b clb h dır. p.•·:. yuru ~rsim denilen i i sureti en pervası yo ur. ır a ım, vatanı ız.met er en açmıı e a f· 
niJ. 'ç~karak !'"tasfiye ebnek i i: ala - • lara diyoruz ki, geliniz., görünüz, siz.in istemediğiniz, yadırgadığınız 
de b k' ç cagı h d "h . - . . .. ır no ~tedbir daha vardır. ve ya u ı anet ettıgınız reıım ne yapmıştır. 

karııl· k da d • * lirnJ a ın or umuz Dersım 
8

• . .. k h_J . .. • _J • 

ı· . d l ızım tur va uetı uzerınae daıma hassas olduğumuzu söylersem, yan: 
.100 ısın e manevra ar ya- lıı bir telakkiye uğramıyacağına eminim. 

~ktır. Bu nıiinasebetle, * 
ordu, Dersinı için va.zile ala- Kemal~ rejim bütün eserleriyle bu memleketin kalbinde nasıl bir mev· 
cak ve unıumi bir ıaranıa cuclıyet olduğunu göstermiş ve bütün bir terakki amili olarak hepi-
hareketile, tedip kuveılerine ;:zin ruhuna girmiftir. Prestiş ediyoruz, seviyoruz. 

müzahir olaraktan, bu me- B' K ı· .. k d h . 1 k ı· L· h · 
Jı • .• •• .• •. ız ema ızm ın arfısın a, angı mem e etten ge ırse ge~ın, angı 

( wleyı kokunden soku'? ata- manayı ifade ederse etsin, ister sağ, ister sol ne iaterse olsun, herhan-
' .aktır. (Bravo seslerı, sii- gİ yabancı bir cereyanı yadırgıyan insanlarız.. Bizim için esas olan 

ı·ekli alkt§lar.) 1ey, Kemalist rejimdir. Türk vahdetidir. 

Arkadaşlar, Dersimliter ne istiyor- * 
lar? Derslın'li kurunu vustai bir zihni- Hatay her şeyden evel tekrar ederim ki türktür; ve Hatay ekseriyetiyle, 
yetle, orada oturup şekavet yapmak kültüriyle türk olarak kalacaktır. Biz kimsenin topraklarına göz.Ü -

istiyort mal çalacağım ilişmiyeceksi: müzü dikmiş değiliz. Hiç kimseden bir ıey istemiyoruz .. Ancak, rnil-
niz diyor, adam öldüreceğim kanunı li hakkımızı istiyoruz.. 
takibat yapmıyacaksımz diyo~, ~ililıl~ * 
gezeceğim mUsamaha edeceksınız dı- Biz meseleyi dostane bir ıekilcle halletmek prensiplerinde nilham ala-
yor, vatani mükellefiyetlerimi ifa et- rak, Antakya'daki heyetimi:ze son talimatı vermiş bulunuyoruz. 
nüyeceğim, imtiyazlı bir insan olarak 
hepinizin muvacehesinde dolaşacağım 
diyor. Bilinmesi lazım gelen bir haki • 
kat vardır ki, cumhuriyet böyle bir 
vatandaş tanımıyor, (bravo sesleri, sü

rekli alkışlar). Cumhuriyet külfette 
olduğu kadar nimette, nimette oldu
•u kadar külfette müsavi ve seyyan 
·ıameleye tabi insanlardan mürek· 
otir. (Bravo sesleri, sürekli alkış
b11Ru hakikat anlaşılıncaya kadar, 
liriyrlmiz orada filen bulunacaktır. 

lül<tııerinde bulunan.~ silahı teslim 
ala:r ve cum\İ riyetin emirlerine in
air ederlerse kendileri için yapaca

ır.z şey, muhabbetle göğsümüzü a -
deraguş etmektir. Bu yapılacaktır. 

D~rsimliler sesimizi işitmelidir. Bu 
kürsüden akseden her sadayr, kendi 
menfaatlerine göre, muhakeme etme-

lidirler. Bizim sesimizde şefkat oldu
ğu kadar kudret de vardır. (Alkışlar). 
Bu ikisinden birisini intibah etmek 
ken<lilerine aiddir. Bilmelidirler ki 
şefkatimiz de kahrımız da boldur. 
İbrahim Demiralay (lsparta) -

.utün dünya bilmelidir 1 

Af kanunu 
taşvekil Celal Bayar, devamla -

r bugün hararetle münakaşa ve 
~~ ettiğiniz af kanununa ve af me

) 1 .. inc ben de temas edersem arka-
u .. 1 m vtrım çok gormez er sanın . . 
e"t"kesin malfunudur. Derler kı, 

z \da bahtiyar addolunan imanlar, 
an e emellerinin tahakkuk ettiğini 
aız •rdir. Yani idealinin vücuda 

~ni gören insanlardır. Biz Ku
fa ıilliye devrinde yaşamış, çalış
ver.m insanlar, hayatımızda, idea-

1.ı tahakkukunu, tasavvur edemi
öniıniz şekilde görmüş ve bahti
yorı tatmış bulunuyoruz. (Bravo 

-alkışlar) 

llllllh1Jıuriyet, herkesin kal

aersemi fikrinde granitleş
Mirbah, om~ lı.ir e den perva
koyun postekf Ş Y .. 
iki eri paylıyor<'" takım, vatanı 
başlarını kal'en kaçmış bet-

Sancakdar,yonız ki, geliniz, 
lıyordu: • • t ediainiz 

- Knut, knfID ıs em ". ' 
Erlerden binız '\'e yahut ıha-

çine alıp hamı rejim ne yap
du, itti. Omuz .. _ .. .. .. ka 
tuta tuta Aleks gogsumuzu -
yiırüdü. Çoktarlıarla ilave ede

yüzü asık, gözlediğer bir ~ey 

- Sıcak su - mizi seyreder
yok 1 Bu harp dı • 
bir harp degil. ~ dıyonız, sizi 

memnun değil... 
riniz... cı kudretlerinin 

AleıCsei hiç ceYk bir faziletleri
ki bezle sıkı sıkı meclisler, nadir 
Tavuk gibi bir takilmişlerdir. Biz 
kirli mintanlı sırtı oluyoruz. lde
cfl: "Haydi!" Fedğini görüyoruz. 
riyle uğuşturmaY-etmek zevkine 
hızlı I" 'uşlar). Bunu 

' Çenberleri üzerin ancak B. M. 
ç"iri!miş, ağır bir ar.tir. (Alkışlar) 
manı:la'n çıkıyordu. ~selesinin ila
her bir~ ayrı donda, 'lna daha var
havaya ck;ğru buhar •'mizcle türk 
rabanın peşi sıra, kaı: çelilılef"'İf 
sin~c on kadai' suvarı göstermek 
man aaplariyle örtülü t ayui de 
ııla sarsıla ilertiyen arat'1ahfı af. 
dogru geliyordu. Aleksel 
yakaladı _acele ile bir tiiı 

letmif veya etmemifiz bunun 
maclcli hiç bir kıymeti yoktur. 
Bir de arkadaşlar, inkılabımızın bu 

safhasını mütalea ederken derhal şu
nu da ilave etmeliyim ki, memleket ve 
inkılab, çocuklarından, daima feda
karlık ve fazilet aramakta devam ede
cektir. Hakiki inkılapçı yaptığı hiz
metleri, elinde bayrak yaparak onun 
üzerinde durmaz ve istismar etmez. 
İmtiyazcı ve inhisarcı değildir. Mem
leketin menfaatine teallük eden her
hangi bir hizmeti ifadan hiç bir za
man çekinmez. O, yalnız gayenin mu
vaffakiyeti için koşar. Memleketin ı 
menfaatine göre miıcadele eder, mem
leket menfaatinin istilzam ettiği şeyi 
yapmaktan yılmaz. İşte Türk inkı
lapçıları bu zihniyetle çalışmakta de
vam edecektir. 

Biziın, türk vahdeti Üzerinde, 
daima hassas olduğumuzu söyler
sem, yanlış bir telakkiye uğramı
yacağına eminim. Kemalist rejiın, 
bütün e&erleriyle, bu milletin kal
binde nasıl bir mevcudiyet oldu
ğunu göatermit ve bütün bir te -
rakki amili olarak hepimizin ru
huna gİnniştir. Perestiş ediyonaz, 
sevi)·oruz. 
İnsan, perestiş ettiği her hangi bir 

şeyin karşısında, ona uymıyacak diğer 
bir şeyi gördüğü zaman, en iptidai bir 
his olarak, hiç olmazsa kıskanır. Bunu 
bu suretle ifade ettikten sonra, şu me
seleyi hatırlatmak istiyorum. 

Biz Kemalizm 'in karşısın

da, hangi memleketten ge

lirse gelsin, hangi manayı 
ifade ederse etsin, ister ı;;ağ. 

ister sol ne isterse olsun, her 

hangi yahancı hir cereyanı 
yadırgayan insanlarız. Bizim 

için eı;ıas olan şey, Kemalist 

rejimdir. tiirk vahd.-tidir. 
tiirk milliyetçiliğidir. (Al

kı~lar.) 
Çıkardığımız kanunlarla mevzuatı

mıza ilave ettiğiniz yeni müeyyideler 
rejimi korumağa matuftur. Hükiime
tiniz hu mesele üzerinde de çok has
sastır ve hassasiyetini daima muhafa
za edecektir. 

Memlekette meydan vermemek 
istediğimiz bir husus vardır. Şu 

rejim fU memleket için tamamen 
saadet bahfedebilir. Tebrik ede -
riz. Kendilerine münhasır olmak 
ıartiyle takdir ederiz. Fakat o 
hucluclclan çıkıp da bizim huclu-
muza, bizim milli, Kemalist reji-

• min hududuna girmek istediği 
.zaman çok büyük mukavemete 
uğrar ve kalasmı tQfa çarpar. 
(Bravo sesleri, alkı§lar ). Türk 
milletinin vahdetini türk milleti -
nin terakki husuaunclaki adımla
rını arızaya uğratacak bir ku<lret 
ve kuvetin mevcudiyetini tasav -
vur edemiyoruz ve böyle bir hal
ele bunun karşısına, ilk evela ka
nunlarımız hasım olarak çıkacak 
ve ondan sonra da ruhunda inkı
Uibçı ateıini fCJfıyan insanların 
laiicam ve savleti Jıarfısıncla eri -
)'ip gidecektir ( Alkıılar). 

llatay nıeselesi 
''Arkadaşlar, şimdi, bugünün 
esas meselesine geliyorum. 
Hepinizin heyecanla bekledi
ğiniz Hatay meselesi. (Alkış
lar). Hatay, her şeyden evel 
tekrar ederim' ki, türktür. (Al
kışlar, bravo sesleri) ve Ha
tay, ekseriyetiyle, kültürüyle 
türk olarak kalacaktır. (Bra
vo sesleri alkışlar) Hatay, da
ha milli müdafaa ve milli mü
cadele es~tsında, bizimle yan
yana, orn:ıw; umuzoa, i\)tiklali 

için mücauele ve mücahede et
miş mübarek bir vatan parça
sıdır. (Alkışlar, bravo sesleri) 
Eğer, milli mücadelede kahra
ma·nhk göstermiş her hangi 
bir şehrimizle Hatay'ın yaptı
ğı mücadeleyi mukayese eder
sek, en hafif manasiyle yani 
hiç olmazsa o kahraman şehri
mizle, müsavi olacak derece· 
de, istiklali uğrunda fedakar
lık etmiştir. Böyle bir halkı bı
rakamayız. Bu, Türkiye Cum
huriyetinin ancak yapamıya
cağı bir iştir, (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Biz, hiç kim~enin toprak

larına göziimüzii dikmiş de
ğiliz, hiç kimseden bir şey 

İıo;tcmiyoruz. Ancak., milli 

hakkmuzı istiyoruz. Bu milli 

hakkımızı istediğimiz za

man bunda tolerans hissesi 

olmadığını da ilave etmekten 

çekinmiyoruz. Hak gözeti-

1ir ve i..;h•nir. Biz haskaları-.. 
nın hakkına riayet ediyoruz 

ve isteriz ki haşk&ları da bi

zim hakkımıza riayetkar ol-

ı;;nn. 

Hatay meselesinin bidayette uğra
dığı müşkilat ve orada cereyan eden 
feci hadiseler muhtelif vesile ve şe

killerde size ifade edilmiştir. 
Cemiyeti Akvam'ın oraya seçime 

nezaret için gönderdiği heyet çekil
miştir. Bu heyet hakkında Cemiyeti 
Akvam'a müracaat etmiştik. İntiha
bat, daha selametli ve emniyetli şart
lar içinde yapılmak için tehir edilmiş
tir. Hatay için mevcud garanti mua
hedesinde derpiş edilen askeri teşriki 
mesaiye dair müzakereler devaı:n et: 
mektedir. Bugün, çok arzu ederdım kı 
size bu mesele hakkında müsbet bir 
şey söyliyebileyim. Şimdilik söyliye
bileceğim şudur ki, aldığu~ız mal.fi
mata göre bu müzakere çok ılerlemış-

tir. 
"Biz meseleyi, dostane bir şe
kilde halletmek prensipinden 
ilham alarak, Antakya' daki 
heyetimize, son talimatı ver
miş bulunuyoruz. Diğer taraf 
da aynı ilham ve aynı prensip
le hareket ettikleri takdirde 
bu divanın, yani askeri müza
kerenin, iyi bir surette bitece-

gım ümid etmek caizdir. Ha
tay davamızın mesud bir tarz
da halledilmesi ve Fransızlar
la çok çetin bir imtihan geçir
mekte olan dostluğumuzun 
mahfuz kalması için, ki bunu 
her iki taraf da istemektedir, 
askeri müzakerenin evel emir
de itilaf ile neticelemnesini 
zaruri addetmekteyiz. {Bravo 
sesleri, alkışlar) 
Ondan sonra feshedilen muahedele

rin yerine yenilerinin ikamesi ve Ha
tay'da diğer muamelatın ikmali ve ce
nup hududumuzda iyi komşuluğun i
damesi tevali edecektir. Eğer dava
mızı dostane bir şekilde halletmek im
kanını bulursak herkesten evel biz 
sevineceğiz. Şurası muhakkaktır ki, 
bu milli dava ancak, Hatay'ı türk ek
seriyeti içerisinde bir hükümet kur
muş ve Türk kültürüyle idare olunur 
bir halde görmekle haıllolunabilir. 
(Bravo sesleri ,alkışlar) Bu gün dava, 
henüz, size bu ded•iğim hal tarzına fi
liyatta isal edilmiş olarak ifade olu
nabilecek biı_: vaziyette değildir. Fa -
kat bundan evelki veham·eti muhafaza 
ett:ğini söylersem haksızlık yapmış o
lurum. Daha mülayim, daha samimi 
diyeceğim, hava esmiye başlamıştır. 

Ve bu hava böyle esmekte devam e -
derse, orada, beklediğimiz dostluk e
sasları dahilinde, bir neticeye var
mak mümkün görünmektedir. 

Büyük Meclis'in tatili dolayısile, 

arkadaşlar sizden, bu iş için, kati se· 
lahiyet istiyorum. Bu selfilliyetle icab 
ederse mevcud veya münfesih bazı ah
kamı ahdiyenin temdidini yapacağı
mız gibi lüzumu halinde milli dava
mızı müdafaa iç.in icab eden tedbirle
rin ittihazı hususunda da imkan elde 
etmiş bulunacağız. (Hayhay sesleri, 
alkıslar) Her: sevde kuvetimiz sizin i
timadınızdır. 

Sırrı İçöz (Yozgat) - Yerden gö
ğe kadar. 

Başvek.il Celal Bayar devamla -
Bize tevdi ettiğiniz davaların milli 
menfaata uygun şekilde başarılması 

için azmimizi yeter görüyoruz. Sizin 
teveccüh ve muhabbetinize layık ol
mak bizim için, en arzu edilen bir key
fiyettir. Eğer bizim, memleketin u
mumi hayatında ve tahsisen Hatay 
davasında sizin arzularınızı yerine 
getireceğimizi görüyorsanız reyleri
nizi lehimizde olarak vermeyi... (Sü
rekli alkışlar) esirgememenizi rica e
derim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

İtimad reyi 
İbrahim Demiralay (Isparta) 

Biz Celal Bayar hükümetine her hu
susta itimad etmekte hiç tereddüt et
memekteyiz. Fakat avdetimizde Hatay 
işinin müsbet şekilde halledilmesini 
görmekle bahtiyar olacağız. .. .. 
Başvekilin nutkundan sonr~ hu~u: 

mete ittifakla itimat reyi verılmesını 
müteakip Celal Bayar tekrar kürsüye 
gelmiş ve: 

- Arkadaşlar, te~ekkür ederi~. 
Biz, Şefimizin kudretli j~ade .ve ıl
hamile hareket ettikçe sızlenn de 
çok yüksek olan samimi ınüzahare-
t . . b' · le beraber oldukça, daha 
ınız ızım . 

iyi günler istikbaldedir'' demiştır. 
Celal Bayar'ın beyanatlarından son-

ra şu takrir okunmustur ·: 

Yüksek Reisliğe 

"Sayın Başbakanımızın açık 
ve kanaat verici beyanatı üzeri
ne kıymetli Başbakanımız Celal 
Bayar' a ve riyaset ettiği hükü
mete memleket için b'J§ardıkları 
çok kıymetli işlerden dolayı bü
yük Meclisin yüksek takdir ve 
teıekkürlerinin beyanını ve ken
dilerine tam ve mutlak itimadı
mızın teyidini ve milli Hatay da
vamızın derpiş edilen neticeye 
isali hususunda istedikleri geni§ 
selahiyetin verilmesini teklif e
deriz." 

Trabzon Hasan Saka 
Antalya Dr. Cemal Tunca 

Bu takririn okunmasını müteakip 
Makamı Riyaset'ten tayini esami ile 
rey verileceği bildirilmiş ve reye mü
racaat olunmuştur. 

Tasnifi arada 336 reyle ve mevcu
dun ittifakiyle hükümete itimad edil
diği alkışlar arasında bildirilmiştir. 

Meclis'in 1 Teşrinıisani salı günü 
toplanmak üzere mesaisine nihayet 
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AF KANUNU DOLAYISİYLE 

Adliye Vekili, affın mana 
ve gayesini anlatan 

bir nutuk söyledi 
Kamutay'ın dünkü toplantısında af kanunu projesinin goru

~ülmesi sırasında söz alan bir çok hatibler, proje etrafında dü· 
şündüklerini söylemişlerdir. Cumhuriyet rejiminin kuvetini, sağ• 
lamlığını ve alicenablığını, çok kuvetli ve heyecanlı ifadelerle te
barüz ettiren bu konuşmaların etraflı bir hulasasını diğer sütun 
larımızda bulacaksınız. 

Hatiblerin sözlerini müteakib kürsüye .Adliye Vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu gelmiş ve hükümetin bu kanun projesini hazır
larken hangi gayeleri güttüğünü, bu projenin mana ve mahiyeti
ni veciz bir lisanla anlatan bir nutuk söylemiştir. Adliye Vekili
mizin bu değerli nutkunu aynen neşrediyoruz: 

- Arkadaşlarım, tetkik ve tas
vibinize arzolunan kanun Iayiıhası 
münhasıran üç hedefi istihdaf ediyor. 

Bunlardan birincisi 150 likler, ikin
cisi heyeti mahsusa kararları, üçün
cü hedef de İstiklal mahkemesi mah
kCı.mlarıdır. 

Bunlardan birinci kısım sıkı kayıt-
lar ve şartlar alt1nda affediliyor. • 

İkinci kısım ufak tefek kayıtlardan 
sonra normal vatandaşların haiz oldu
ğu hakları iktisap ediyorlar. 

Üçüncü kısım da yıllardan beri ha
pishanelerde yatan ve adedi 25 olan 
mahkümlardır ki bunlar cezası kafi 
görülerek kayıtsız ve şartsız affedili
yorlar. 

Kanundaki bu üç hedeften başka 

dikkatle takip ettiğimiz bir de prensip 
meselesi oldu. Bu prensip meselesi, 
bu kanunun şumulünün içinde, nor
mal ceza mahkemelerimizin, normal 
adliye teşkilatımızın kararlarından 
her hangi birisini koymamak. 

Hesaplı, ölçülü af ! 
Görüyorsunuz ki arkadaşlar, kanun, 

sizlere yersiz bir gururla bir af getir
miş mahiyetinde değildir. Bilakis, he
saplı, kitaplı ve ölçülü bir af getir
miştir. Getirmiş olduğumuz affın bu 
üç hedefi üzerinde birer lahza durma
ma müsa.adenizi rica edeceğim. • 

Benden evel söz alan arkadaşlarım 
yüzelliliklerin fenalıklarını birer bi
rer izah ettiler. Hakikaten arkadaşlar, 
memleket umumi harp sonunda karan
lık, muzlim bir fırtına içinde yuvarla
nıp ve mevcudiyeti tehlike uçurumla
rı içinde sallanırken bunlardan bir 
kısmı düşman safları arasında yei al
,:ı, niepr hir ln~m·~~~ ;ı .. ri a•.:lor""J,, 

memleket çocukları düı~manla harp e
derken onları arkadan vurmak için 
cephe alacak kadar alçaklıkta ileri 
gittiler. Bunları göz önüne getirecek 
olursak hakikaten niçin bunları affe
diyoruz suali çok yerinde olur. 

Nit;in afjediyoruz? 
Onlar ve bütün dünya biliyor ki, ye

ni türk cumhuriyeti, yeni türk devle
ti, Şef'iyle, Meclis'iyle, hükümetiyle, 
halkiyle dinamik bir devlet yürüyen 
ve hareket eden, zamanın icaplarına 
göre daima müteyakki.z ve uyanık bu
lunan, yerinde ve zamanında tedbir
lerini alan bir devlettir. 

Biz aradan 20 sene geçtikten sonra 
meseleyi tetkik ederken gördük ki, o 
günlerde doğmamış veya yeni doğmuş 
olan bir çok çocuklar bu suçla hiç bir 
alakaları olmadığı halde bugün mem
lekette hayata atılacak çağa varmış 
bulunuyorlar. Ve kendilerini bu ağır 
suçun tazyiki altında his ediyorlar. 
Benim duydu1klarmna göre bunlar ara
sında babalarının fenalıklarını yüzü

ne vuranlar bile var. Bu çocuklar is
tiyor ki, artık kendileri de babaları
nın hatasını tamir edebilmek ve mem
lekete olan borçlarını ödiyebilmek i
çin kendilerine fırsat verilsin. Esasen 
bir cürmün mücrimden başkasıına si
rayet etmiş olması hiç bir hukuk 
prensipine uygun olmadığı gibi sira
yet eder gibi görünmesi de aynı de· 
recede muzirdir. 

Yirnıi sene evel .•• 
Eğer biz bundan yirmi sene evel 

millet, kanun, vicdan ve muahedeler
le haklı olarak hüküm yemiş olan bu 
yüzelliliklerin talilerini tanzim eder
ken bunları münhasıran yirmi sene e
velki haklı kin ve garez zaviyesinden 
mütalea etmiş olsaydık dinamik dev
let vasfiyle kahili telif olmıyan bir 
hareket yapmış olur ve elbette hu ha
reketimizi tasvip etmiş olmazdınız. 
Hüküır.etiniz düşündü. Bu yapılan fe
nalLkların tamamiyle, olduğu- gibi ar
tık hatıralara ve tarihe miil edilmesi
ni ve kanun damgasının kaldırılması-

nı munsiflik buldu. Sanırım ki bu ha
reket yürüyen devletin, hareket halin
de bulunan devletin yapabileceği en 
şuurlu bir harekttir. Söyledim ki bu 
hareketi, hesaplı, ölçülü e>larak yap
tık. Memlekette rahat otururlarsa o
turmalarına müsaade etmek ve çocuk
larının da bu kanun damgasından kur
tulmalarını istedik. Babalarrnm aile
lerinin üstünden bu damganın kalk
mış olduğunu kendilerine tebşir et
mek istedik. 

Dalalete sapmı§ olanlar 
Kanunda ikinci hedef, haklarında 

heyeti mahsusa kararı verilmiş olan
lardır. Büyük harbın sonunda çökün
tü, zulmet karışıklık, fikir ihtilalleri 
arasmda o zavallılar, o kimselerdir kı 
memleketin selametini dalalet yolun
da aramışlardır. Bu adamlar yıllar
danberi bu yanlış hareketlerinin ceza
sını görmüşlerdir. Arzu ettik ki artık 
dalalet yolları münakaşa edilemiye
cek kadar açık bir şekilde meydanda 
olduğu bu zamanda bunların cürümle
rini temadi ettirmek insafla ve yürü
yen devlet nazariyesiyle kahili telif 
olmıyacaktır. İstedik ki bu yüzelli
liklerden sonra bunlara nazaran daha 
çok hafif vaziyette bulunan bir kısım 
vatandaşlarınıız tedricen normal va
tandaşlık hakkını iktisap edebilsin. 

I nkılii.bımızı lwznıedenıiyenler 
Nihayet üçüncü hedef olan İstiklal 

mahkemeleri mahkfımları ... Bu zaval
lılar da büyük türk zaferinden sonra 
sık, keskin, sert, şedit ve geniş in· 
kılap hamleleriyle karşı karşıya kal
dılar. Bu kadar kesif, keskin ve kuv
vetli inkılap hamlelerini tamamen 
hazmedemiyenJer bu1 1 ndu. Bu haz
medemıyeruer arasındc.n s,u.ıa.ı mah-
kemelerinde mahkum edilmiş bulu
nanlar, hiç şüphesiz ki, geçirdikleri 
müddet zarfında memleketin, inkıla
bın icablarını hazmc:tmiş ve artık bu 
memleketin affına layik bir seviyeye 
çıkmışlardır. İstedik ki onları da hu 
af kanunu içinde kayıdsrz ve şartsız af
folunan kimseler olarak dahil olsunlar. 

Arkadaşlar, arkadaşlarım, söz söy
lerken, şimdi bir az evel bendeniz de 
maruzatta bulunurken ve hatta ara
mızda hasbihaller ederken daima bu 
adamların şahısları gözümüz önünde 
bulunarak mütalea yürütüyoruz, yü· 
rüteceğiz ve yürütmekte devam ede
ceğiz. Yalnız reylerinizi verirken bu 
adamların ailelerini ve çocuklarını 
düşünerek müsamahakar olmanızı 

rica ederim. Bu bedbaht adamların ço
cuklarını düşünerek reylerinizi isti
mal ediniz. Kendileri"'hakkmda söyle
nen sert sözler yerinde olacaktır. 

Bundan başka yine göstermiş ola
cağız ki büyük milletler ve büyük 
şefler cezalarında ve aflarında daima 
büyük hamleler yaparlar. Türk mille
ti ve onun Şef'i çok büyüktür; affı da 
eserleri gibi büyük olacaktır. (Şiddet
li alkışlar, bravo sesleri). 

Spor teşkilatı 
lôyihası · 

(Bcışı 2. inci sayfada) 

terbiyesi genel direktörlüğünce teı· 
bit edilecek esalar dairesinde tanzim 
ve takip olunacaktır. 

Bu maksadla ilgili vekaletlerdç ~e 
den terbiyesi işleriyle meşgul olmak 

üzere birer beden terbiyesi direktör
lüğü kurulacaktır. 

Bulundukları merkezin beden ter

biyesi amirlerinin vesikalarını taşı· 

yan ve en az beş kişilik bir grup ha
linöe spor hareketlerine veya müsa-

bakalarına katılmak üzere seyaliat e

den sporcular devlet nakil vasıtala
rında meri tarifeler üzerinden yüzde 
elli tenzilatlı ücretle seyahat eckbı· 

verilmesi hakkındaki takririn tasvibi leceklerdir. 
üzerine ek B. M. Meclisi reisi A'bdül-
halik Renda şu temennilerde bulun
muştur: 

" Şimdi kabul buyurduğunuz takrir 
veçhile beşinci devrenin üçüncü adi iç
tima senesini 1 teırinisanide toplan
mak Üzere kapıyorum. Hepinize yaz 
tatilini sıhat ve afiyetle geçirmenizi te
menni eder ve derin aaycılanmr suna
nın." 

MEVLUD 
Adliye müfettişi merhusn Muzaftc· 

İmer'in ölümünün kırkıncı ~ünüı 
rastlayan bugünkü pertei'nbe ıle~ü ög· 
le namazından sonra Hacıba kilis ca· • 
miinde mevlut okunaca mdedi, Kaın;.; 
arzu edenlerin huzurwıu d.iyerek ktı 

(Sonız "ar) 


