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Türkiye’nin Nüfusu 70*80 
Milyona Çıkarılmalıdır
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«lirsek kalkınmanın ilk şartı,

trS«,, *-*£*"£dersek, buna verilecek karşı 
tık su olabilir t
_' Kalkınmanın ilk şartı,

toplumun anatomik oluşu, göv

no kadar çok olursa, o top
lum yine o kadar güçlü olur.

Demek oluyorki toplamca 
kalkınma işi, her şeyden ön 
ce, bir anatomi, bir yoğun i- 
şidir. Kalkınma işi önce bir 
nüfus işidir.

Eğer sosyoloji diye bir bi
lim var ise, bu bilim bir ta. 
kim gerçekleri ortaya atabil 
inişse bunların başımda, ulus 
Isırın kalkınmasında nüfusu« 
önemi gelir. Şehirlerin oluş
ması, endüstrinin doğması, 
sosyal iş bölümünün artma
sı, hattâ demokrasi rejiminin 
yerleşmesi, hütiin bunlar, hep 
nüfusun çoğalmasından, sık
laşmasından ileri gelen olay
lardır. Küçük Asya adını ta
şıyan Anadoluda otu® milyon 
nüfus bir serpinti den başka 
nedir? Bu nüfus yetmiş, sek 
sen milyona çıkmadıkça bu 
Küçük Asya kalkıııamıya- 
caklır.

—  Peki, yapılacak iş nedir? 
Türk analarım doğurmaya teş 
vik etmek mİ?

Acıklı olan şu gerçek iyice 
anlaşılsın. Türk analarının bu 
lşde teşvike ihtiyaçları yok
tur. Çünkü, şehir kadınları
nın pek a*t bir yana, Türk a- 
naları doğurgandır, hattâ yer 
yüzünün en doğurgan kadın.

çim Türkiycnin nüfusu çarça
buk artıp altmış, yetmiş nüL 
von olmuyor?

Bunun nedeni şu : Türkiye 
de çok çocuk doftuyor, çak 
çocuk «la ölüyor. Bir ana se
kiz on çocuk doğuruyor, bım 
kırdan ancak bir iki t&cıesi 
yaşıyabiliyor. Derisi sıtmadan 
çocırtt ishalinden Ölüyor. A- 
merikan kailim Türk İcadını 
kadar doğurmuyor. Ancak, 
doğuranların çocuğu yaşıyor A 
radaki acıklı fark işte budur.

Nüfusun azlığından, nüfu
sun yetersizliğinden daha bü
yük olan bir tehlike de nüfus 
düşmanlığıdır. Türkiye otu*
milyonluk nüfusunu beşliye, 
inciliği için Şu, bu düşünce il© 
Türklyede doğumları sınırla, 
mnk değil, artan nüfusa yaşa, 
İM  oluriuluftuııu sağlamaktır. 
Kaldı kİ bilginlerin kanısına 
göre, Ttirkiyenin yeraltı, yeT 
üstü varlıkları, dışarıya hiç ©} 
açmaksızın, yetmiş seksen mü 
y«Ki nüfusu beslemeye yeticl 
dii.

s-s Lüks Ankara Seyyar Sergi
Ürgüplü

YAZAN:
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu

desidir. Bir toplumu mey ilama 
getiren tekler ne kaılar çok, 
5© kadar sık. ne kadar biribt 
rine bağlı olurlarsa, o toplum 
o k u la r  güçlü olur. Bir de bu 
tekler arasındaki iş bolümü

kındır. İstatistiklere göre bir 
Türk kadısı» başına ortalama 
nltı çocuk tliişüyor. Bu düşüş 
yeryüzünün hiçbir noktacın
da görülmemiştir.

• • -*________ı_____ ı . .  _  J .  •*!

Türkiycnin nüfusunu » yet. 
miş seksen milyona çıkarma
lıdır. Olur nıu? Olur. B niş
kader işi değil, teknik işidir. 
Amerikalılara bakın, son o. 
tuz yıl içinde insanın ötnrli. 
nü ortalama yirmi yıl daha „  
zattılar. Bu İş bilim işidir, teğ 
nik işidir. Çene işi değil!...

Sanat
(Baştarafı S ». 3 de)
casusluk hikâyesidir.

Beri taraftan, Suphi» Boren 
il«ı beraiıcr, «I-ady B » w ,n“
filmde oynamakta olan l* » '» 1 
iNlvcn, bu casusluk hikâyenin 
de, latemedlğl hakle ,UHm «ı 
«la aivaai mücadelelere karışan 
bir İngiliz doktora roiümk'- 
«llr. I>orlotte ta, doktorun, bir 
Hürü maceraya karışmnama yol 
a«mı. K««*». 7tkrif ,lir r,MX,rl 
rol imdedir.

f İlmin bir çok dış salıncal, 
lu-vnitta çevrilmektedir. İç

©seri, ynıiden
filme* alınmaktadır. Eilmin 
Z *  rolümle, Richard Ilarrıv 
IKnthcliff olamk oynamakta.

(Baştarafı Sayfa 2 de»
Asyalı liderler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tJ 

Thanh ve Birleşmiş Milletlerdeki yardımcılarının bu proğra»a 
lan tesbit «MkMioklertlir.

dır.

Sosyalizm
(Baştarafı S». rd(,)
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*1 ve dünya hanş.m ckldi ş© 
kilde tehdit «d®® «»M inian

Birleşik Amerikanın iştirakine gelince, Cumhıırbaşka. 
m Johnson Dünya Bankasının eski direktörü Vashiııgton’un 
bu proftramdaki rolüne nezaret etmesi hususunda tam yet. 
kİ vermiştir. Cumhurbaşkanı Johnson Mr. Black*ın kabili 
yetine karşı büyük bir itlmad duymaktadır ve onun ta>-ni. 
yelerini ilgi ile bekletnekt««iir.

Cumhurbaşkanı Johnson Eugene Blnck’ın bn vazifeye 
tâyin edildiğini Çarşamba akşamı açıklamış v© ertesi gün
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Seyahat Tamamen Vapurda Geçecek
"S2MÇy**

ücret alınmaz. 1965 yıl. yaz,mİ a  Avrupa lunanlarma A N K A B A  gemısl- 
^inbuseferinden başka turistik geri yapılm ıyacaktır.enilUCII — -----— n—

Öğretmen ve Öğrencilere Gurup Tenzilâtı

(Baştarafı 8a. 1 de)
zumlu 150 milyon doların te 
mini için yapılan görüşmeler
de,, olumlu sonuçlar elde edil
diğini açıklamıştır.

Dördüncü Koalisyon Hükü
metinin miletin oy çoğunluğu 
nu temsil etmesi ve azınlık 
Hükümeti olmamasının mem
leket için büyük faydalar sağ 
ladığım da söyleyen Demire! 
Hükümetin, devlet memurları 
ııı partizan bir idarenin uygu
layıcısı olma'/an çıkarmakta, 
kararlı olduğunu ifade etmiş 
ve «Hükümet Türkiye'ye z »  - 
rarlı her türlü cereyanlarla, A  
ııayasamızın teminatı altında 
bulunan fikir, vicdan ve ba 
tım hürriyetlerinin hududu i- 
çfcıde, müessir bir şekilde mü 
cadele edecektir» demiştir.
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Tafsilât : A nkara 173194 
(M edeniyet 1129)

Fadime Baltacıoğlu’nun 
Resim Sergisi

(Baştarafı Sa. 1 de)
San»at çevresinden. Baltacıoğlu’nun kurduğu ynva^ 

yr  S u n  «“ blolarto, celi levhalar,, çtal parçalar,, Türi, ko. 
dİ^  inklan ile süslenmiş olan bir yu v .,
vuklului ü ^  hocası Mahmut Cûda'nın yctişttnııe tek
niği ^uyarmak. Bu büyük Ressam genç istidatların ıuutl1 y®

in^ianatcrklşmA1 lLterinde dunnay  blr kültlir
Fadİ” n b,7İer ismayıl Hakkı Baltacıoğlu»nu kutlamayı 

l,or^u b, ^  biliyoruz. Sanata, sanatın toplam yaratıcısı ol 
da bir lK>1̂  ,„^çok  inanan bir baba elbette çok mutlu bir 
duftuna o K ,)üvii}t üsılaılı gönülden tebrik etmek İs -
l»alıa«lır. Biinas»» j ........
teriz* . lllMımıw bn haklkatlan izana eauşuktan sonra, »»- 

Gördüğümüz W  T J de|d nadlde yazı levhaları üzerinde 
y,n Baltacıoğlu1« 11' Baitacıoğlıı Türkiycnin sayılı
de biraz durmak . ^  Rakım çığırında bir çolı eser
hattatlarından mp 'na«cıdır. Sergilenen eserlerin arasında 
vermiş ır.iihim bir sa»»jv ^  m zri.tl r îr  Bektaşi Velî Bev- 
Emzkn Alcllah _‘rlMir Hülâsa, bu sergi diğer resim şer
hası cidden çok AnkaralI aydınların, ay sonuna ka
ellerine pek benzentıj • .. .^ h»nat sorgLsiııl görmelerini
dar açık kalaralı olan bu ) 
tavsiye ederiz.

—-- #M
5* „ ,:,Wın,ıw bn haklkatları izaha çalıştıktan sonra, sa- 
GördllğümUz nadide yaz. levhaları üzeri

- jr • • IM  t  -
ı

n n ııt ı la  h i  r  fm ı l a n t ı  v n D t U l^ t l f . C n e t i t i i l e r i

Bob Zajnri'den de bıkân Bri. gitte Banlot yeni blr ntvriu 
avına çıktı. Vakanda ünlü yıl- d,m  görüyorsunuz.
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