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Onsekizinci 18-Milgon Türk, CUMHURİYETİN 
Yıldönümünü de Barış ve Düzen içinde Kutlugor 

MUTLU TUAKUM DİYENE NE 
29 ilkteşrinin 

A A 

manası 

IR\ünyaDıD karanlık 've buhraıı· 
&:JI lı bir devresinde bnlıınnyo 
ruz. Bir tarafımızda tarihin kıy· 
detmediii kanlı ve korkunç bir 
mücadele devam ediyor. Di(er 
tarafımızda ıabiJlerimizi yalayan 
bir deDİzİa do(usuDda, batıııodı 
orta11Dda losan ve eşya yüklü 
gemiler batıyor. Tayyare hücum· 
larile limanlar, şehirler yanıp yı
kılıyor. 

Beri tarafımızda toprakları 
mızın cenup, ıark ve timal hu· 
dutlırında bir ilkbahar har binin 
işaretlerini gösteren büyük hazır 
lık ve hareketler göze çarpıyor. 

N a.zarlanmızı nereye çevir
aek harp felaketi ve faciasile kar 
şılqıyor. Belki bugün mahdut sa 
halarda coreyan eden bu müı hiş 
bo(ıı,malar yarın daha uzaklara 
da sirayet edecektir. Belki bir 
gün harp ateşinin kıvılcımları 
Avrupadan Amerikaya, Atlantik· 
ten Paoifik denizine yayılacaktır. 
Bu hal ne zamana kadar sürecek? 
insanlık bn felaketin içerisiDde 
ne ol4cak? Ve Dereye kadar gi 
dece~tir? Hiçde belli de(ildir. 

istikbalin oe şekilde ve ne gıbi 
bir manzarayla kırııaııza çıkaca· 
(ını şimdiden kestirmeie imkan 
yoktur. Çünkn milletler ideo. 

loj leri. doktri•ıl•ri her De olursa 
olsun muhakkak ki bir mukadde· 
rat mücadel•si yapıyorlar. 

işte biz bukadar bulutlu, bu 
kadar kritik bir düDya durumu 
içinde Cü llhoriyeliD 18 inci yıl 

dönümünü tesit ediyornz. Bütün 
tarihimiz boyuDca ilk defa olarak 
bir mücadeleDin dışıoda, sulh ve 
sükQa havası içinde, engiD, miDilı 
bir bayram gilDünün neşesi ve 
beyecaDiyle yıııyoruz, 

Evet, ne şaıılacak, ne görül· 
memiı bir hadise de(il midir? 
Fakat bn bir realitedir. Ve bu 
eser de hııdutlırımızı bekliyen 
tunç gö(üslü, kahraman Mohmet · 
cıklerımizin, Cümhuriyet hükQme· 
timizin, Milli Büyük Şofim zden 
aldı(ı ilham ve direktiflerle takip 
etıi(i metin, şuurlu, yalnız Türk 
milletınio menfaatlerini gö:ıteren 
olron ve realist bir ıiyasetio en 
tabıi bir netıcesidir. 

Acaba bir rrjimin iş haya 
tındaki mevkiini gÖ•termek içıo 
mıllete böyle badireli bir devrede 
bnzor ve aükQa temin edebilmek 

eD büyük bir eıer teşkil et
mez mı? 

Fakat, hayır.. Millet bayatı 
için çok .kısa oayılacak bir zaman 
devresi olmasına rağmen ıenç 

rejimin başladıiı ve başardıiı 
iıler, eserler o kadar çoktur ki 
bnDların her biri ayrı ayrı birer 
ıabeaer ve medeniyet i.bideai 
olarak gözlerimizin önünde can• 
laıımaktıdır, 

Fakat, hayır" bu maddi eser
ler de, yollar. kanallar, ıimendi
ferler, mektepler, enatitüler, bun 
ların hepsi de 29 ilkteırinin ma• 
011101 hakkiyle ve bütün ıümnlile 
izah etmeje kifi gelmemektedir. 
Cümhuriyet rejiminin öz manasıoı 
anlamak ve tariliDi yapabilmek 
için tetkiklerimizi manevi sabaya 
götürmek ve evveli keDdimizi 
bugünkll bizle düDkü bizi mu• 
kayeoe etmek lazımdır. 

Evet, dün sakıt, dar bir 
medreae politik111nın ve ıkolis. 
tik zihniyetli bir idarenin tabık
kUm(i altında eıilen, gerileyen 
ve kötüleyen Türkiye ile bu gÜD· 
kli radikaliıt, iokılipcı, yükıelen 
ve bilyüyen Türkiyeyi gözlerimi 
zin Önünde yaıatmamız icabeder. 
O zaman 29 ilkteıriniD minisı ve 
Cümburiyet rejiminiD milli ruh 
milli fikir ve milli hayatımız fize'. 
riodeki devrimıel tesirlerini ve 
inkıllbını kolaylıkla rörmüı ola 
cıj'ız. 
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18İNCi 
YILDÖNÜMÜ 
YAZAN: NiHAT ORAL 
le:.& ngün düoyınıD en buhraDlı 
c:::ı ve karanlık bir devrinde 

yaııyornz. Sı (ımızda ıolnmnzda 

fÜn geçmiyor ki bir millet idik· 
lalinin Dihayet boldnpna işitme
miş olalım, 

Her fÜn söndürülen aile ocılı:· 
larınıD, yıkılın medeDiyet ibide
lerinin ıay111 hakkında radyoların 
vermekte oldukları rakamlar ıkıl 
lara durznnlnk verecek kadar 
büyüktür. 

Ve De acıdır lr.i bu fecaat 
sahnesi gün geçtikçe büyümekte, 
genişlemekte ve bütün düDyıyı 
içerisine alacak bir dorum arzet· 
mektedir. Fakat biz bugün için 
bn kaDlı boiuşmanın dıtıDdı 
en büyük bayramımıztD OD seki · 
ziDci yılıDı kntlulımaktayız. Şüp· 

hesiz ki bir millet içiD bir zafer 
yıldöo ümünü kutlulamık her za· 
mın zevkli, neşeli bir hidisedir. 

Fakat bu yıldöDGmü bir mil 
Jet iıtikliliDi, bir vatan büıünlü · 
iünü ve yücelı(iDi ifade ediyor• 
il o yıldöDümünüD minası, ehem· 
miyeti, vordı(i neşe ve heyecan 
da o niıbette büyük ve ölçfiıüz 
olur. 

lıte biz buıün Comburiyetin 
on ıekiziDci yıl dÖDÜmÜDÜ kutlu· 
larken böyle bürülc bir heyecan 
içinde yış , yoruz Yalda o, sekiz 
~ene normal bir m•llet hayatında 
bir biç deDebilecek k•dar dor 
ve kısa bir zamıD mefbomodnr. 
Fakat on sekız HDe içiDde Cum 
buriyet rej•miniD yurd da bııla

dı(ı ve baıard •(ı işler1 e1erler 
ve inkiliplar röz önüne getirile 
cek olursa bu müddetin Türk 
tarihinde bir asırdan daha çok ve 
daha derin bir manası ve ehem• 
miyeti oldn(uDo görürür. 

Fakat bu büyük ve oıadetli 
güoü yaşarken bu günüo kıyme
tini, derecesini ölçe bilmek içiD 
o kara ve iztırıplı günleri de 
hatırlamak lizımdır. 

Basvekilimizin Türk M i 11 e t i n e Hitabı 
KAHRAMAN ORDUMUZA 

GüVENiMiZ TAMDIR 

Zıra bir zamanlar dünya ede
biyatında biD bir gece mınllırı · 
na mevzu teşkil •den Türk mil
letinin bu fÜDkü bü,ük bımleıi 
ni daha iyi anlamıı ve caıılaDdır 
mış oluruz. Şa halde bır an iç•n 
Dazarlarımızı mitli mücadeleye 

ve Cumhuriyete takaddüm eden ıal 
tanat devriDe çevirmek kifidir. 
Bir tarafta bıkım01r, harap, ih
mal edilmiş, imar Damına bütün 
teşebbüılerden adeta eıirreomif 
bir vatanı IODra reri bırakılmıf, 
bütüD medeni bilrilerden mah· 
rom edilmiı, fakir, yokluk içeri· 
ıiDde bir halk, eair denecek va• 
ziyelte bir köylüyü ıörürüz. 

----- -
Bütün sıkıntllara QÖ~üs g~rme ~k~dretini milli birl~ğimizde- buluyoruz; ya· 
rının getireceği hadıselerı bu bırllk ve yurdseverhkle yeneceğimize ina
nıyoruz ve ona göre hazırlanıyoru~. 

lıte Saltanatın Cümhoriyete 
devrettiji miras bu idi. Halbuki 
bana karşı bu fÜDkü bütiln me· 
deni halr.lardan iıtifade eden mO· 
temadiyen yetiımekte1 ynkaelmek· 
te,olganlaımakta olan caDlı, hare-

Ankara 28 ( a.a ) - Baıvekil 
Doktor Refik Saydam, bu gün aa· 
al 12,50 de radyoda söylediği aşa
(ıdaki hitabeyle Cumhuriyet Bay• 
ramını kutlama törenini ıçmııtır: 

c Sevkili Yurddaılarım> Cum• 
huriyet Sayrımımızı kutlama töre• 
Dini açıyorum. Türkiye Cumhuriye
ti bugün 18 yaıını duldurmnş bu· 
luDnyor. Arkada bıraktı(ımız !ı~~
rın hadiseleri artık düDya tırıbının 
malı olmuştur. 

bat etmiı bıılnnuyoroz. kelli Türk milletıni ve her rOo 
Bu mesud anda varlı(ı kalp· mamnrlqmakta ve rüzelleşmekte 

lerimizde daima yaşayan Ebe- olan Türkiyeyi ıörmekteyis. 
di Şefimiz Atatürk 'ün maDevl bu- Dün kafeı arka11nda peç••İ 
zurunda Türk milleti adına minnet ve çarşaliyle ıokakta dolaşan her 
ve aayiı ile eğiliyorum. Ve yine medeni ve içtimai haklardııD mıh· 
Türk milleti adına, emrinde olma· rom Türk kadınlyle bu fÜD er-
nın verdiii gurur ve baz içinde Milli keji gibi bütnn haklarıDa aahip 
Şefimiz ismet lnönüye sauılmaz olıD Türk kadıoını bit mukayeıe 
bı(lanmızı teyit ediyorum. edelim, k b'I yen 

Dün okumak yazma ı me. e Y nrddışlarım: ki yl 
yüz binlerce Türk çocu "'.' e 

DünyaDıD karaDlık ve karışık bu rün Türk alfabesi ıayellnd 
hali ümid veri ci olmaktan bili daha be•, altı yqıodao itibaren 
uzaktır, Avrupada, Asyadı ve Af- • b 
"k d ' 11 ] b ı •-) • ] okumak, yazmak imkiDlırıoı u· rı a a mı et er ütüD var ıa arıy e 
Çarpı•ıyorlır. Hesapsız kaD dökü- laD yavrularımıza bakalı~: d 

~ Düa daima aaar~ı ıçın o. a 
lüyor. S ı yısı> medeniyet ibideleri kalliyetlerin tesiri altınd~,. Avru: 
yok oluyor. Harp harici kalan mil- a emperyaliıt devletlerın•D mD 
Jetlerde bu koca •bııhraDdaD mnz· :ahaluıyle lciz, zıif ve becerik· 
tarip bulunuyorlar. • b' . , • nn1111ti~••• :ı. 

ti ı... , &\Z ar ıc va nı 

Bn hadiseleri yaratan ve yil
rülen büyük Türk milleti keDdi 
başarıları karıısıoda aDcak ıevinç 
ve kuvvet duyar. ÇüDkil Türk in
kılibı harkıılide bir hareket ve 18 
yıllık Türk Cumhuriyeti ise daima 
muvaffak, daima galip, büyük ölçü· 
de bir mücadeledir. Biz bu sayede 
eaki ve ferefli varlıiımızı kurtar. Bu e-ünüo ıar ıra..u1Wft' 5A.ıman t•rılC ve mot&la bir. 

~-..._._;,..:, __ ..:::.:;.....::.__.:__ ( D•v•mı Ut;UncUde) 
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Ankara'da çarpan kalb, 
IOINIHIH NftBZINDA ATIYOR 

Hangi birine sevinelim? 

Bu günlerde, Milli Şefin 
ilk Cümhurreisliğinin üçün
cü yılını tamamlamak üze· 
yiz. Geçi•diğimiz seneler 
lnönü devrinin mesut baş• 
la11gıcıdır. 

içte milletin birligi, dış
da devletin itibarı var. / tı• 
kitap müesseselerimizemin 
ve sağlamdır. Bugünü kut
lulamak için çektiğimiz 
bayraklarda, lnönii adı, 
şeref ve hürriyet sancağı 

_!!_alinde dalgalanıyor. 

Adana bayram yapıyor. 
Büyük milli eser, bugün 19 

yılına bastı. Ne güzel, ne içli 
bayram .. Ne dini bayramlar a-ibi 
davulunun aeıinde mistik bir havı, 
ne t!marlama neşenin zoraki sırıt· 

kaolıgı vor. Anlıyarak, b;lerek, 
içten kopup gelen bir sevinç için 

deyiz. 
Milli şuura ermiş bir milletin, 

bugünün büyük manasını idrikte 
toplanmış tnabürünü a-örüyoroz. 

Düo Başvekil Refik Sayadam'ın 
nutku ile başlıyan bayramın karak· 
!eristik taraflarını• te•bit etmek 
üzere caddelerde, çarşılarda, dola· 

şıyorum. 

Sehir, yer, yer, taklar, bayrak· 
!arla süslenmiş, büyük bayramın 
kurucularının vecizeleriyle bezenmiş. 

Yanımdan a-elıp geçenlere ba. 
kıyorum. Hakiki duygular çabuk 
belli oluyor. Küçügümüzden büyü· 
iümüze; &'Oncimizden ibtiyarımıza, 

ilkmektep çocuiundan bilııinimize 
kadar çehrelerin keıkioleşen idrak 
kırışığ'ında hep ayni mina .. Çocuk· 
!arda büyüklerin ınlayışı, büyük. 
lerdo çoculc.lar10 neşe.si var.. • 

Şehır milli kaftanını rıymış, 

dala-aıanao bayraklarında sevinip 

çırpınıyor. 

Nasıl sevinmesin? 

Övünmekte hakkımız var --
Tarih kadar eski olan bu mil· 

let hayatının bu 18 yılında, 
bu topralı.ların ısırlarca hasretini 
çekti&• saadet devrini idrak ediyo~. 
Dünyanın en buhranlı, karışk bır 
devrınde en nazik cojırafya bölgesi 
üzerınde huzur ve retab ıçindeyiz. 

Ô•ünüyoruz. Halı.lı dea-ılmıyiz? 
Şehir, bana dün bayraklarıle 

ıüıleoen reogınin alında, aıırlarca 

reri bir ziboıyetio eze, eze cevhe 
rıoden şüphe edilir bir bale &'•lir· 
di(i vatanın, Kemahzim ibtitilinin 
alevinde tutuşmuş bıHini v~rdi. 

çıktık, yavrum diyor. 

Saat 12,50 Başvekil Refik 
Saydam radyoda nutkunu söyliyor. 
halk, radyoların önüne birikmiş, 
C•ddeleri kapamış, yolları .keımiş 

bu tarihi nutku dinleyor. 

Çehr~lere, emniyet ve huzur 
yayılıyor ve kalabalık dagılıyor. 

Gülen ve sevinen Adana 
Adana bayram yapıyor. 

Caddelerden trampet, ;aıaklor 
dan davul sesleri a-eliyor. Tarihin 
maıibet ve kahır devrinde kanı 

ile 1Uladığ'ı toprağının üstünde 
Adana, şimdi oynıyor, a-ülüyor, 
seviniyor. 

Şehrin muhtelif yerlerine kllr· 
ıüler konmuş, hatiplerin biri inip 
b;ri çıkıyor. Halk kOnülerin öu ün 
de etten bir kale gibi. Milli bir. 
ligimiz iç içe el, ele oluşumuz 
temıil ediliyor sanıyorum. 

Ankarad" çarpın kalp, belli 
ki Adananın nabızlarında atıyor. 
Yurdun bu hassas parçası, bugün 
kü vaziyeti müdrik, şuurun beye· 
canı, heyecanın şuura içinde kay· 

YAZAN -ı 
Nejat Böğürtlen 

_,. 
naşıyor. 

Zihnim, gene o büyük kurta
rıcıya kayıyor. 28· 29 ilk teşrin ge• 
cesi yemeğ'e alakoydaga arkadış· 
!arına Atatürk:~ 

- Yarın Cumhuriyeti ilin ede· 
cejiz. 

Diyor. 
O da o zamanlar böyle kürsi· 

ye çıkmııtr. Büyük Millet Mecli 
ıinde şöyle koou~muştu: 

- c TOırltiye Cum.hu:ri.yeti, 
Cihanda işjııl etıijii mevkie llyık 

olduiunu isiriyle isbat edecektir. 

Milletin teveccühünii daima noktai 
istinat telakki ederek hep beraber 
ileri aideceğ'iz. Tilrldye Cumhuri
yeti, meıut, muvaffık ve muzaffer 
olacaktır.• 

Haklı çıktın Atatnrk.. Tarih 
ve hldiıeler büyük ve eşsiz kah· 
ramaoa bak verdi. 

Bütün bayatını bu inanış• bat· 
lıyan ölmez Türk, eserine inanıyor, 
ona bağ'lanıyor, ıarılıyoruz. O, arlık 
ıeoin kadar bizimdir, bepimizindir. 

Çaoakkaledeo Dumlopınara ka. 
dar son devir Türb tarihinin zafer
leri için kanlarını dökenler, bu bü
yük eserin malzemesini teşkil ot· 
mişti. Şimdi bu eser, bize ema· 
nettir. 

Hangi birine sevinelim ? - --------

!erini okuyor. Cümleleri ezberliyen 
dudaklardı mümin inanışı titreyor. 

Bu günlerde Milli Şefin ilk 
Camburreiıliğinin üçüncü yılını ta 
mamlamak üzereyiz. Geçirdiiimiz 
seneler, loönü devrinin mesut baş· 
lanğ'ıcıdır. 

içte milletin birliği, dışta dev· 
Jetin itibarı var. inkılap müessese· 
!erimiz emin ve aajılamdır. 

Bu a-ünü kutlulamak için çek· 
tiğ'imiz Bayraklarda, lnönü adı, 
şeref ve hürriyet sancağı halinde 
daljıalaoıyor. 

Hangi birine sevinelim? 
Arkamızda, 18 yıllık Azametli 

ve mubteştm bir mazi duruyor. Bir 
nesli dejıil, başlı başına bir tarihi 
övündürecek bir eser karşısında 
ve içind<ı yaşıyoroz. 

Adana bayram yapıyor. 
Bu a-ünü bilerek ve doyarak .. 

Bütün bir tarih boyunca, ber ka· 
rış toprağ'ında dastani harikalar 
yaratan Adana, kurtulutun mani· 
1101 anlıyarak bayram ediyor. 

18 yıllık heybetli bir mazide 
Adana, Türk hamlesinin ber adı
mında dinamik bir kudret olmuş· 
tur. 

ileriye, a-eriye, uğ'a ıola ba· 
kın 1 z, röreceiimiz her eser, Türk 
ibtililindeo bir semboldür 

Medeniyette, kültürde, iktisat• 
ta, refahta bu yurd parçası, her 
ileri ııçrıyışta, Türk enerjisini 
temsil etmiştir. 

Y aptıiı bayramla, a-eçirilen 
muıibet ve fellketlerin acısını, ıür· 
düğümüz refah ve ıaadetin dadını 
çık1rıyoruz. 

Bayramın kutlu olaun Adana. 

• lıtınbu Üoiversiteai rek

törü üniyersıtenin yeni ders sene• 
ıi aç1hı mera•İmi proK'r•ının• te•
blt etmi lr. erasl 2 i ine e • 
rin cumartesi günü konferans sa· 
lonunda yap1lacalttır. Merasimi bir 
nutukla rektör açarak a-eçen yıl 

içinde talebenin muvıffakiyet de· 
receıi, üniver1itenio vaziyeti ve. 
Maarif Vekiletince Alınan yeui 
kararlar üzerinde malamat vere· 
cektir.;Nutku müteakip bütün fakQJ. 
to taleb'8ioe mü4terek ilk ders ve
rilecektir, 

• Ziraat vekileti " Zirai ısla 
bat kanunu" namiyle memleket ile· 
tlsadiyıtı bakımından fevkalade e· 
bemmiyeli haiz yeoi bir kanun li · 
yibuı bızırlamaktadır. • • 

Bu layiba ile, memleketımızde 
ç;fçiliklo uğ'raştığ'ı ha!de •~azisi 
butunmıyan veya, yetmıye~ kımse 
erle, çifçilik yapmak. ıstıyenle~e, 
yahut memlekete barıçton ge.lıri· 
lip yerleştirilecek olan mubacırle. 
re yetecek kıdar toprak vermek 
ve bunları mülk sahibi ederek 
müstakil ekonomik varlıklar hali. 
oe a-etirmek zirai reformun ana 
meselelerind

0

en biri olarak görül 
mekte, layihanın bir an ~vvel, 
mecliste müzakere ve kabulunden 
ıonra, mevkii t.tbika kc;ınolmak 

Halk, yer: :er ca~d.elerde do· için büyük a-ayret ıarfedılıoekte. 

29 Birincite,rln 1941 

En büyük Bayranıınıızı coskun 
TEZAHORLERLE KUTLUYORUZ 

An karada 
yapılan 

tören 
Atatürk'ün Ebedi Şef ___ .:_..... ____ _ 

Muvakkat Kabrine 

Çelenkler konuldu 

Cumhuriyetimizin 18 inci yıl 
dönümü Bayramı dün saat ll,50 
Ba~vekilimizin birinci sahifemizde 
da okuduğ'nnuz hitabesiyle bütün 
yurdda başlamıştır. 

Bütün Adana, Bayraklar, 
Tallanlarla ıüslenıoiş bulunuyor
du . Program mucibince, Cumhu· 
riyet Halk Partisi tarafıodao Be· 
lediye meydanında kurulan halk 
kürsüsünde muhtelif hatipler kon . 
feranılar vermişlerdir. Dün yapıl· 
ma11 mukarrer olan yüzme ve at. 
lama muıabakaları bugüne tehir 
edilmiştir. 

Bugün oaat 9 dan 9,30 a ka· 
dar vilayet makamında Vali B. 
Faik Oıtüo ordu mensupleriyle 
memurların, müesseıelerin, cemi· 
yellerin, Konsolosların tebrikleri· 
ni kabul edecektir. 

Kabul resminin bitmesini mü
taıkip Vali konağı civarındaki 
kutlama meydanında toplanılacak
tır, Saat tam 10 da Vali, yanın· 

da aıkerl Komutan ve Parti Rei
ıi oldugu halde, meydanda yer 
alan aıkeıi birlikle, i, izcileri, lfl· 
şekkiillori teftiş edecektir. 

Bundan aonra. hazırlanan tri 

bünün Önllnde geçit resmine ba4· 

)anacaktı r. 
Öğleden ıonra saat 16 da 

Halkevi binasından hareket ede
cek bir heyet Atatürk Anıtına 

ırldecek ve merasimle Anıta Çe0 

lookler koyacaktır. 
Gece fener alayları tertip 

olunacak, •ileatiler yapılacak, 
Vali tarafından Halkevi 11lonun
da bir balo verilecektir. 

Yarın öğleden ıonra Stad· 
yumda spor a-österilerileri yapıla. 
cak, aaat 15 de ismet lnönü ilk
okulu törenle açılacaktır. Gece 
Halkevi gösteril kolu tarafından 
temıil verılecektir. 

Ankara 28 ( a. a.) - Cum• 
huriyetin 18 inci yıldönümü bay· 
ramı bua-üo heyecanlı tezahürat 
arasında Başvekilin radyoda ıöy 
lediii bir nutukla açılmıştır. Yıl. 
dönümü kutlamaia hazırlanmakta 
bulunan baş şehir, bugün baştan 
baıa milli renklerle südenmiş bu· 

/Devamı beşincide} 
ı__ _ _;. ___ _;_~---ı 

''Bugün,, Kupası 
lçel ve 

yarın 

Seyhan muhtelitlerl -

tekrar karşılaşıyorlar ---
Gazetemizin tertip ettiğ'i Kupa m~çı çok büyük rağbet görmüştür. 

Hatay bölgesi muhtelit futbol takımına 4 -O galip a-eleo ve Seyhan 
bölgesi muhtelit takımı ile do geçen Pazar günü 0-0 berabere kalan 
lçel ta'<ımı yarın şehir Stadyumuı.da tekrar Seyhan bölgesi muhtelit 
fudbol takımı ile karşılaşacaktır. 

Haber aldığ' ımıza göre lçel takımı bu defa Mersinde l.ıulunan De· 
niz harp okulundan takviye edilerek kuvvetli bir şekilde Adanaya ge• 
lecektir. D ğer taraftan Adanı mubteliti de muntazaman idmanlarına 

devam etmekte ve en kuvvetli kadrosu ile ( Bugün ) Kupasına iştirake 
hazırlanmaktadır. 

Son seneler zarfıoda biraz durğ'un geçmiş olan fudbol faaliyeti bu 
suretle bir kat daha hız almı4 bulunuyor. Alakadarlar tarafından bo 
maçların çok zevkli ve helecanlı olduğ'u bildirilmekte ve spor zevkle
rinin tatmin ndildiğ'i teyit edilmektedir. 

Geçen hafta lçel ve Seyhan muhtelit takımlar maçını fevkalide İyi 
idare etmiş olan a-azetemiz müdürü Bay Nihad Oral bu final maçını da 
idare edecektir. 

Adana ve Mersin fudbol rekabetini tekrar canlandıran ( Bua-ün ) 
Kupası maçlarını Adanalılar tbemmiyetle takip etmektedirler. 

Önümüzdeki maça çok büyük bir seyirci kalabalıgı a-eleceğ'ioi göz 
önünde tutan Beden Terbiyesi Soyhan bölgesi Anana Stadyum müdü. 
riyoti, balkın Trıbünde istirabatını temin için, yeni yeni tedbirler almık· 
tadır. 

BugUn bUyUk yUzıne mUsebakalerı var 
Beden Terbiyesi Seyhan bölge•inin tertip ettiğ'i büyük yüzoıe mÜ· 

1abakaları bugün saat on beşte Atatürk parkındaki yüzme bavnzuoda 
yapılacaktır • Bu musabakada birinci ve ikinci r•lenlere ( Mayo ) lar 
hediye edilecek ve birinci gelen kulübe de büyük bir Kupa verilecektir. 

Baş ve kilim izin 
T ü r k milletine 

hitabı 
(Başatarafı birincide) 

la beraber memleketimiz de bun· 
lar ara•tndadır. Bütün •ıkuııtılara 
göğüs geren kudretioi milli birliği 

mizde buluyoruz. Yarının getire 
' C•ği hadiseleri bu birlik ve yurd· 
H•erlikle yeneceğ'imize inanırız ve 
ona ~Öre hazırlanıyoruz. 

Her Türk vatandaşınıo da teb· 
likenin var ve geçmemiş olduğunu 
bilmesini isteriz. Buna h<ımen ilave 
etmeliyim ki kahraman ordumuz 
dünden daha kuvvetlidir ve yarın 
daha kuvvetli olacaktır. Ooa &'Ü· 
vencimiz tamdır. 

Yurddaşlarım: 

Sözümü bitirmeden sizden bir 
ricam var: Nerede olursanız olu 
nuz ... Mektepte, tarlada ve fabri 
kada, büroda çok çalışınız. Bıkma• 
dan, usanmadan, yılmadan, çok 
çalışınız. Bu çalışmalar vataoımııa 

kuv•et verecek, iyilik ve ferahlık 
getirecek.tir. 

Yurddaşlarım: 

18 inci yıldönümü 
Beştarafı Birincide 

devletin onur ve şerefini müda. 
faa ve muhafaza edemeyen salta• 
nat rejimiyle bir de bu a-ün dün• 
yanın şu karma karışık bir dev• 
rinde Türk milletinin içde em• 
niyetini b01:uruou temin eden ve 
dışJa ~eref ve vaı.tarımızla mü
tanasip ve dünyanın her tarafın• 
da saygı ve sevgi uyandıran ba· 
rici poletilo.amızı bir karşılaştır•· 
Jım. 

Yapmıt olduğ'umoz bo mu
kayese bize kösteriyor ki bu çok 
kııa bir zaman içerisinde Keın&• 
liıt reiimio, Cümhuriyet reiimioin 
4uurlu, realist idaresi altında as· 
keri, ıiyaıi, kültürel içtimei, sınai 
ve ekonomik itlerde yani her ıa• 
hada akle hayret verecek bir 
derecede inkışaf ve ilerleyiş ol• 
muştur. 

işte biz nihayet bu on ıeki• 
senede oltan ve ileri hareketle· 
rimizle medeni milletler camia· 
sında yer almış oluyorsak bunu 
Türk milletinin, Türk tarihinin 
kara talibini aydınlatan E,edi 
Şefimiz Atatürke v~ Milli Şefimiz 
lnönüne medyun bulunuyoruz. 

Büyük Atamızın manevi hu
zurlarında hürmetle eğ'ilirken va· 
tanlarınıo i•tiklili uğ•unda kan· 
larını akıtan aziz şehıtlerimize de 
bu wevi• çli (Ünümüzde şük·ın duy
ğularımızıa yadetmeğ'i bir borç 
bilıriz. 

Çocukların parlayan &'O~leri~
de, Ataııoın 0 ıçi şımşek Ügozterı 
nin yaı.ışını a-ördiiaı. çüocü 
C um hor ı yet bayromıdır lr.i, 
BUGÜN ü ooıuz idrak edıyoruı. 

Hayatında milli daval~r ii.ı~ 
rinde koyduğu bütün teıbıslennı, 
bıiküaı ve kararlarını birer nat 
balınde lr.abuı ettığımız 0 1.ıüyük 
kurtarıcı, aramızda değil; fakat, 
içımizde, a-özlerimızde ve kafamız· 

rup Mıllı Şef mızın vecize· dir, 

~=======~=====~==============='ıı l [ROMAN: 23 j K O R S A N Z 1 R H L 1 

Her vakit söylediiim gibi aıe• 

sut bir milletin çocukları olmak 
gorurunu duyarak kudıal bayramı 
n~şeyle geçirmenizi dilerim. Ve 
Cümbnriyetin 18 inci yıldönümü 

bayramının başladığını ilan ederim» 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 

dadır. 1 - Tepeye bakın, - Dört bnçulcta •• zi öğrendim. 
Önümden melr.tebli genç er 'd ? . d' 

w Tepede kuvvetli bir .ıeş yınmış ve - Siz de ırı iyor muıanuz - Fırsatı kaçırmak ısteme ım. 
aelip a-eçıyor. Arkalarından düşü• ale E t Te • b _ Ne fırıatı ? Çıplak, çırçıplak ka-

depo yapmaia imkan mı vardı ? 
Şu halde ? 

• v •pey yükselmişti. Varkley baktı ve ı - •e • peye en iyı tırmanan e-
nüyorum: - Bahsi kazandım, dedi. Artık dö· oim, bayraiı b~n I dikeceğim. yaları görmek fırsatı mı ? 

O, Samıooa ayak baıtığ'ı a-ün nebiliriz. _ Çok ruze ~ Saat dörtte beni Dudaklarıoda belli belirsiz ve mana· 
dünyayı a-elt nler boa-ün 22 ıini F le t d" der" ·ı ? lı b'ır tebessüm vardı. Bu Varkleyin gö. a a onmeie davrıomıdı. Gözü uyaodırırsınu: 1 mi 
doıdıudular. " y k 5 d 1 L ? Ü d kaçmadı ıoı orman,. tepeıioden ıynlmıyorda. - is e &'• me~ mi iıüyonanuz z o en • 

Artık biılerimiz, hınlarımız A b d L ._ E t M · • " Entellicens ıervis,, •ı'anı " Yana· lef eı hiu kadar kuvvetle devam ve • era11mı a-örmek isterim. 
oounkinın •"Dtdlr. 1 H ,, 1 • d • • ? 1 z dan yorgan ve su'utn hayale , eti ' sonra yavaı yavaş aıalmaia baılıdı. - anı • e mez mı enınız ıı mı " • 

llıklerimı•• kadar Kemaliıtiz. Peter : _ Ôyle 1anırım. Gecen bayırlı olıun oğ'ramıt olarak dönmüştü. Hail adada 
O, bıze, yalnız muafler ve G f • • d r· h ı or b kat d - eçen ıe er yıptıiı ribi çabucak clellkınlı~ ınıan ugra ı ına, e e ayı ma ru •· 

Datün bır devlet kurmanın bulet· söndürüyor, dedi. _ X// _ posu yapıldığ'ına dair en ufak bir iz bile 
lerıni deiıil, ıleri ve medeni bir V '-I d d'kl • • bulamamıştı. 
l'nıao olmanın malumeıı·nı' de ar~ ey e 1 erının dotrn çıkmıı " Yanqılmaz,. a loailiz bavraiı dik· 

1 d l 'l • · 1 d d 5 • ,. Tristanda mevcut en büyük lngiliz 
blla .. 0 p aitti. . . 0 ması 0 ayısı• sevınç ıç 0 ey i. öy. mei• relen altı kişi kayıkla döndükleri 

.. • d b' d 1 d' bayragını dikmek üzere adanın en yüksek Aıaturlı:, ıım ı ız • devam en ı ' zaman onları ilk karşılıyan Hanı Stiman 
E l d l'k ) F k t t k biz tepesine tırmanmı• olın Peter de Vark· ediyor. - ve e 1 an 1•• a a ar 1 oldu. Gelenleri yüzlerine bakmakla onla· • 

' 
l do- el' O ü • · B d h t 1 leyin talimatı mucibince ara•tırma yaptıg" ı 

U Çıktık açık a ın a ,., '·' n ım Ş eCe&'IZ• U llr& a H a O Up rın adada fevkalade bir şey fÖrmediklerİ• ' 
Yata"'a aı bl k • b. halde •üpbeli hiçbir iz aörmemi•ti. 

• 
1 anma utemem. oi derhal anladı, bal ve tavırlarınd• ır • • • -M - 1 :----d . k çıalık Peter tekl•f ett·ı •• ı ı k' · Fakat ned H s " çı 1 k çırçıplak erdiven erın e çocu • . • heyecan yoktu. Saf Triıtın ı ar, ımsenın en an P a , 

lan koşuşan bir meı.tebıo - Dönmesini bekliyeyim mi ? kendilerinden almak istemediği kayalıkla· kayalar,. derken manalı bir şekilde gülüm• 
Öoüııden a-oçiyorum. Bu a-ünlı.ü - Lüzumu yok. Hem ne diye onu ra lnıriliı bayrajıı dikmekle vazifelerini ıemişti ? Böyle manalı gülümsemeler en 
reçıt reımıne hazırlık var. Ôn· kaıknlandıralım ? yıpınıJ olduklarına kanidiler. kurnaz adamı bile ele verir. Varkley ge· 
liıkler, kodeleler, ve çoraplar mu. Yazık ki tebedeki alefİ (Örenler yal· Şu halde a-eceleyin verdiğ'i İşaret &'Ö· ri döomek " Yanaşılmaz,. da tekror araş· 
ayene edılıyor. içeriden ıeıler a-e- nız biz değiliz. rlllmilf, anlaşılmıfh. tırma yapmak arıusile tutuşuyordu, fakat 
lıyor ı Sağ'dan ıoldan ıesler reliyor, pence· Kayık ıabile birkaç metre yaklaşınca buna imkan yoktu. Tristanlıları nasıl kan · 

« Çıktık açık alınla •. • reler açılıyor, fenerli ıdamlar evlerden llç Triatanlı ile beraber ıuya a-irip tekne. dıracak, ne a-ibi bir behaoe bulacaktı ? 
Ôuümde bir ıhtıyar durup ku· çıkıyorlardı. yl kuma çekti, Kayıktan inmesi için Vark- Şimdi artık emindi; mazot depoıu 

lak kabartıyor; dinliyor, yaş1ran Varkley 1 leye elini uzatırken ı " Yanaşılmaz ,. da bulunuyordu, Bununla 
rözleri bulullıoıyor, dadıkları tit. - Bizi a-örmeılnler, dedi, evlerimize - Ölümden yeni kurtulmuş bir aılam bor5ber elinde hiçbir delil de yoklu. 

Depolar olaa olsa d•nizdeydi. Alırıın· 
lar mazot deposynu denizde saklıyorlardı. 
1914 te Şili sahillerinde, 1916 da Akde· 
oizde böyle yapmamışlar mıydı ? 

Bunu da a-ene pek aklı kesmiyordu. 
" Yanaşılmaz ,. ın ıahili kayıklarla do· 
luydu. Bir kayık bile kayalıklar arasından 
zor a-eçiyordu. Buraya koca bir a-eml oa· 
sıl yaklatabilirdi. Fakat ... 

Adayı çovreliyen bu kayalıklar biter 
bitmeı deniz birdenbire müthiş derinleJ· 
mekteydi. Almanların dtpoları buraya yer 
leştirmiş olmaları mümkündü. 

Nasıl ? 
Bu işi üzerine alan mühendislerin mo· 

haretlerile halledilecek bir muadeleydi. 
Peter, Varkleyu koloniye yaklaıtıları 

vakit yet;şti : 
- Yoruldunuz değ'il mi ? 
- Evet. Birkaç rün istirahat etsem 

fena olıoıyacak ama bana vakit yok, şiırı· 
dilik birkaç Hat uyuroam kili •. Bu akşam 
beni görmeğ'e a-elirsio değ'il mi Peter? 

Peterden memnundu. Delikanlı görün· 
düğ-ünden çok fazla zeki idi. Hansa karşı 
biJJeti de gittikçe artmaktaydı. Delikanlı 
kayıktan indiğ'i zaman Lui~anın Ha~ll? 
hemen yanında olduğ'una dıkkat etmıştı. 

.. .. " b- - ~J" .. v---··•--·ma-gaz'a·ı-sı.ı • ..ıy.a~ın..ıınn•d• .. a•n Nhnvon:ı. ~"'°, ...... t.--R.•n __ l I 1.-i .\'t\,d!P.?.~d:~!n.~~!!~.i~d!.ic!i_.? - -
Al k . 1 •unlar dır Pamukla hırka, don a-ömlek, çora • • J OU l:9 7 • .-1naca yen1 ~şy ., ı 

yün kuşak, yün eldiven ve yün başlık. .. ............ ,·~~!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=:;====================~_!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~=======::::::=====---~---

Belki de 1&bile beraberce İnmişlerdi, 

............................................................... 'ı 
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HARİCİ · HABERLER'!I'. 
lngiltereyi istila 

hazırlığı 
Veyvel 
-~ .... -----Evcil olmadıkça 

zam f agdasızdır 

Ruzvelt 
bir nutuk 
söyledi 

2 mühim Nazi 
vesikası 

Baltık limanlarında 
Alman hUcumbotıa 
rı ve gemllerl top 
tanıyor. 

Tiflise -git ti ----lngiliz Generali, Rus y A Z A N ( Akşam ) ın başmakalelerini, yalnız o, ağırbaşlı, tok 
ve mandırıcı muhakeme ve tahlil kuvvetinden do· 

R E f 1 K layı değil, eşgizceoine güzel olan türkçosinin yuzu 
H A L 1 T suyu hürmetine de okurum. K•şke bu gazatenin hiç 

değilse fıkralarında başmuharririn üslübuna uyulsa; arasıra yapıldığı gi
bi öyle " merramerg 

0 
e benziyen telaffuzu sakat, manası bilinmez, 

antika terkipler kullaoılmıyarak ahenk ve birlik gÖ7.etil<el Yazı dilini 

örnek diye göstorec•gim. 
Başmuharrir, geçen günkü sütununda barb münasebetiyle asgari ha

yat masrafını sağlam bir temele bağlamak lizım geldiğini söylerken 
bir küçük memur ailesini ihtiykçlarını ~u şekilde kısalıyor: " En ucuz 
bir mahallede, ışıklı ve ısınarak oturabilmek, sade bir brzda giyinmek, 
beslenecek kadar yiyebilmek, işine giderken tranvaya, v~pura binmek, 
arasıra bir gazete, bir kıtap, bir sigara alabilmek, ayda iki defa, sine· 
lllaya veya gazinoya gidebilmek ... ,, 

Yetişir mi ? Y etişirl Zaten eskiden geliri az aileler bolluk ve sulh 
zamanlarında da bunlardan fazlasına gitmezlerdi; gitmedikleri içindir ki 
üç yüz kuruş maaşlı bir memur ailesi - lüzumsuz masrafları atmak 
ıilsten ve pahalı eğlenceden kendini korumak sayesinde, kimseye muh'. 
taç olmadan, borca girmeden, karınca karınca, geçinebilirdi. Pek iyi 
hatırlarım, bizim Üıküdarda o kadarcık maaş alan hısım akrabamız var· 
dı; yılda bir görmeğo gittiğimiz zaman, bakkala koşmadan, aktara baş 
vurmadan, komşunun kapmnı çalmadan önüne, bila tadı damağımda 
duran mükemmel bir lr.ahvealtı tepsisi koyarlardı. 

Şimdi harp dolayısiyle ve ev dauberi Almanların eline geçmiş 
volce para meselesinden geçinme- olan demir madenleri bütün Av-

Hltler Cenubi Ame 
rika11 Almanyaya 
Uibl kılacak, bütün 
dinleri ortadan kal 
dıracakmıtl 

Nevyork 28 ( a.a ) _ Üoay· 
ted Pres : 

Hollandadan gelmekte olan 
yolculara göre, Almanlar logilto· 
reyi işgal etmek üzere çok sıkı 
bir talim görmektedirler. 

Bir çok hücum botları ve ge· 
miler bütün ballık limanlarında 
teksif odılmiştir. Alman kıtaları 

tecrübe kabilinden durmadan ih
raç manevraları yapmaktadır. 

Vaşington 28 (a.a) - Ruzvelt 
bahriye günü müoasebetile söyle· 
digi bir nutukta « Garp yarım kü 
resi yollarını himaye maksadile kı cesur milletlere gittikçe daha faz· 
talarımız lzlandada bulunmakta- la yardım edeceğiz. Silahların yor· 
dır. > demiş, 4 ~ylül ve 17 ilkteş !erine vasıl olma11 lazımdır. Bita· 
rinde hücuma ngrayan ve torpille· raflık kanununun tidil edilmesi 
nen Amerikan destroyorlerinde icak eder. Bu silahları taşıyan ge 
bahsetmiş ve demiştir ki: n miler ıiliblandırılmalı ve bu gemi· 

c _ Karnoy'e atılan torpil lor dostlarımızın limanlarına gir-
Hitler ıarafından Amerikan ıniUe: mekte serbest olmalıdırlar. Ticaret 
tinin ti kalbine tevcih edilmiş b. gomılerimiz bahriyemiz tarafından 
torpildır. Hıtlorin gayesi bizi ko;: himaye edılmelidir. 
kutmak ve açık denizlerden geri Amerika birl~şik devletleri ve 
çokilmeğe mecbur bırakmaktır. lnglltero cesur Rus millotıne müm 
Eğer siyasetimiz korkuya istinat kün olan bütün yardımı yapmak· 
etmiş olsaydı · gemilerimiz bugün tadır. 

Hıtlerin tesis ettiği hattın arka.,na Amerika birleşik devletlerini 
çekilmiş bulunurdu. Biz bu baka. uyu~uklukla ittiham edenler bak· 
ret amız fıı<ri red ederiz, Denizle· sızdırlar. Bu hu•usta tenkitlerde 
rin hürriyeti bizim siyaaotimizin bulunanlar Amerikayı vo Amerikan 
temelıni t•şkil eylemektedir.» bis•iyatını tanımayorlar. Büyük 

nin zorlaştığını bilenlerdenim. Fa· 

kat darlığın asıl sebebi süse ve 
•ıilenceyo düşkünlüktür; daha doi 
rusu; evciliğimizi kaybedip sokağa 
düşmemizdir. Etrafına bakıyorum, 
evleri esrarlı bir bal bürümüş: G • 
ce yarııına doğru bir tak.ım yaşlı 

ve genç, kadın ve erkek hayalet 
leri duvarlara sürünerek sokaklar
dan geçiyor: loş kapılar usulcacık 
açılıyor; çekingen ayak sesleri ve 
şüphe arttırıcı boşıltılarl Bu nedir? 

Aile yuvasıua dönüştür! Baba oğ. 
lnna, kız anasına, ogal dedesine 
ıörünmekten çekiniyor. Hoş, bunu 
ulu orta pervasızca yapanlar da 
v~r y~I Fikrimce evcil olmadıkça 
h1ç hır zam, aileyi geçim 2:or1uiun~ 
dan kurtaramaz. 

rupanın demir ihtiyacını karşılaya· 

cak kabiliyettedir. Ukrayna senede 
6,5 milyon ton ile ham demir istih· 
salindo dünya ikincisi, 5 milyon ton 
çelik ile dünya üçüncüoü ve 3 
milyon ton saç ile dünya beşinci 

ıidir. 

S&nayi : Uk.raynada turbio, mo 
tör ve elektrik makinalnrı, lokomo 
tif, vagon, traktör, ağır ve hafıf 

sanayi için her türlü tezgibla zi 
raat makinaları, muhtelif alil ve 
edevat ile makinalar, tnok ve tay 
yare fabrikaları ve gemi tezgahla-

Ruzvolt, birl•şik devletler bü. meydan okuma karşısıoda Ameri -
kOmetioin elinde, Nazi hükOmeti h bırleşik devletleri harp vaziyo

tarafından hazırlanmış bir cenup =t=i=a=l=m=ı,;ş=tı=r=;»~========= 
ve merkez Amerıkası haritası mov. 1 J 
cud olduğunu ve bu barıtada co. 2 9 lkte.şrinin 
nup Amorikasıoıo birine Hıtl.,e ta· m an BSI 
bi 5 devletin bulunduğunu işaret ( 
eylemiştir. Battarafı birincide) 

C~mburreisi, bir vesikadan da Ancak bu donkleştirmeği ya-
rı vardır. b h d k H parken bilhass~ etrafımızın bu ka-a se ere , ıtler hükilmetinin 

i•to hemen hemen \dlmilen Rus· dar tehlikelı bı'r v · tt h ' b • bütün dioleri ortadan kaldırmak azıye e ıç ır 
ların elinden çıkarak Almanların t • ni etinde olduğuou ve buoların zaman unu amıyacagımız ve bu re· 
eline geçmiş olan Ukrayna böyle · · t ı birine c Moin Kamph » ve Alla· ı • mın eme taşonı t•şkil eden ve 
bir aervet kaynağıdır. Uw.rayna.nın · 
. hın yerine do ırk. ve kuvvet ,·ıaho- bızim için çok mühim Vf\ çok ha· 

zıyaı, SovyetJer için ne kadar bü 
nı ikame etmek iatcdia-ini •öyle. ya ti bir nokt.t.# bir mesele vardır: 

yük bir kayıb ise Almanlar için miştir. Mitli tesanüt. 
• de o kadar büyük bir kazançtır. B 

Amerika birleşik devletleri re ılyük, ölmez Şef Atatürlıüo 

B• r Cumhurlyet'ten) b 1 k 
ı r servet ısı nutkunu şu sözlerle bıtirmiş u mem e eti düşman ayaklarından 

tir: kurtarırken, bu milleti bir saltanatın 
kaynag" 1 Ciimhuriyet na- c - Hitlerizm durdurolmalıdır es•r::loden halis ederken bütün ni 

d d 
me ı e, eserlerile Cumhuriyet .. 

l"':":"::"=-.,..,""ı ı d d ? ve Hitlerizme karşı müca ele e oo . . ,.11. y AZ N Almanlar Harir.ofu da Si og" u mının ••aslarını kurarken hep ilha. 
aldılar. Bu mühim sa· • fında da Atatürk icap eden zatla· mını, kudretini bu mılli bütünlük 

Abidin ten almıştır. 
nayi mor kezile bora Baştara/ı 4 üncüde - rı odaoına davet ederek bir gece 

OA VER bor , hemen hemen evvel lsınot in önü ile birlikte ba- Bugün de bizim on b 
b Bu fikre iştirak etmişlerdir. kuvvetııniz kud t" . üyük 

ütün Ukrayna, eskiden Avrupa· O d' . 1. 1 ı. 1 d ki - dd 1 . - . . ' re ımız ve du-oya gece ığer mısa ır er er .. en zır a ı arı muıve e erı gostere- t d 
nın, şimdi de Sovyet Rusyanın za sıyas. e ıo •ki büyük ve muvaflaki 

h
• b ce gittikten sonra Atatürk ismet rek kendileriyle lıkır teatioind" bu yetlı rol- .. 
ıre am arı olan bir memleket bü- 1 Junmıı•tur. umuz yine büyu-k Mıll"ı 

tün d"" h dd 
1 

.
1 

b oönü ile yaloız kalmıştı' Teşkilatı • Ş •fimiz lno- _ • 
ırer am ma e erı e era· e!lasiye kanununao bazı maddeleri Saat on üç buçukta tekrar . . - nuaun etrafında teşkıl 

bor Almanların eline düştü. " devletin Cümburiyet olduğuna toplanan Parti grupun da Cumburi- etlıgımız sımsıkı, inançlı bağlı le 
Doneç bölgesindeki sanayi ve göre,, işte başbaşa iki inkilip ada yetin ilanı bususuodalı.i toklıf kabul dakirlıga hazır, vatan 've iıtiı.Jal 

harb endüstrisi tamamile tahrip mı arasında böylece yapılan görüş olunduktan sonra saat on sekizde davasında onun işaretine baka 
d·ı · milli birlik ve milıı· b•raberl" .. 

0 

e 1 mışso Almanların eline büyük mede tadil edilmiştir. meclis içtıma edip kanunu esasi . d' w ıırı 
bir şey ıreçmiyocektir. ; fakat Al· Ertesi günü ( 29 ilk teşrin 923) encümeni de teşkilatı esasiye de mız ır. 
ma:~rın fabrikadan ziyade ham Halk Fırkası grupu toplanmıştır. icrası teklif eden tadııatı görüşüp • !u bizi_m düo olduğu gibi bu 
ma eye ve yiyece;e ihtiyacı var· Bu toplantıda söz alan hatipler mazbatasmı yaptıktan sonra yeni g.un. ekydeııane istinat ectebilece· 
dır. U uaynada Almanların elı'n• lr. b' k b t l · gımız u rot kayno iFıdı•, kuvvetli bir bükOmet kurmak bu anun ır ço a 'P erın " yaşasın <> • 
bol zahire ıreçmiştir ; çünkü bu d b b 1 ı cumhuriyet I,, sadalariyle alkı•lana" Şa halde 29 lıkte•r" · •. 

1 
ıunn a eyanatta u unnıuş ar ve , 'f , ının mana 

mem eketin yetiştirdıği mahıul ya· nihayet Atatürkü meselenin halline bitaboleriylo kabul edilmiştir. sıoı şu ı •delerle b r 
kılmamıştır. Meselenin aHl mühim tevkil etmişlerdir. Banu müteakip Ankara mebu mümkündür; o da şud::~a etmek 
noktaaı, Ukraynanın ziyaından Rus· Atatürk kürsüye çıkar çıkmaz su Ga•i Mustafa K6 mal Türkiye istiklal aşkı At t•· k. I 1 ., , . ' a ur ve nönü 
arın çok ağır zararlara uğramış meselenin halli için bir ıaatlik bir Cumhuriyeti reisliğine itifakla se· sevgısı ve bağlılığıdır, 
olmalarıdır. mühlet istemiştir. Bu bir .. at zar· çilmiştir, 

[ Taıı'dan J 

l 

fakat bereketli toprakların altı da, 
üstü do bu ııünkü vaziyette altın-

kumandanlarile müş
terek müdafaa planı 
üzerinde görüştü 

Almanlar Do-
netz nehrine 

vardılar 
Rostok Uzerinde şld· 
detli hava muhare· 

lerl oluyor 
An icara Radyo gazot•si - Ge

neral Voyvel Tıflis'o gitmiş ve Ru• 
kumandanlarilo, Karadenizle H• 
zar deni1i arasındaki sabada müş 
terek bir müdafa planı üzerinde 
görüşm•ler yapoııştır. 

Gelen haberlere göre Alman· 
lar Donetz nehrine vnrmı.şlardır. 
Ro ·tnf da durum ciddidir. Burada. 
ki Rus ordusu Kafkas . kıtalarile 
takviye ooilmi~tir. 

Kubuiş.f, 28 a.o. - Royter 
mu ha biri bildiriyor: 

Kalinio çevresinde şimalden 
cen" b, gi.ıen büyük yol üzerinde 
Rus\.r tanldarla düımanrn gerile 
rine şiddetli hücumlarda bulunmuş 
tur. Bu harekeıler Almanların lin 
!arını alt üst etmiştir. Bazı Sovyot 
tankları Kalenio'e varmış ve şt-b

rin şimal mahallelerini müdafaa 
eden kuvvetlere iltih•k etm;ş•ir. 
. Stalioonun kaybı R tılar üze 

rıarle az çok tesir yapm1şhr. Bu 
şehir bir çelilı.. sanayi mPrkezi olup 
şehrin etrafında 1'ömür madenleri 
de vardır. 

Alman ve Ru• orduları Rosto. 
!un 60 kilometre kadar doğu•unda 
hala muharebededirler. Fa• at ha 
va muharebeleri Rostof üzerinde 
cer11yan etrn*"kt~d;,. .. 

Loodra 28 (a. a.) - Mo kova 
radyosuna gö e muhuebeler H 
kof bölgesinde crr~yau etmek;e 
ve şehir tebdot altın4a bulunmak· 
tadır. Takvıye edilen düşman kuv 
vetleri hücumlarını arttırmışlardır. 
Ve Sovyet kıtaları gen çekilmiş· 
!erdir. Bu kıtalar 3 gündenberi Al· 
manların müteaddit hücumlarını 
püskürtmüşlerdir. Bu bölgede Al 
mantar ığır zayiat vermi.şJerdir. 
Muharebe meydanı ceset ve tank 
enkazı ile doludur. 

Yunanlstana yapılan 
ltaıyan taarruzunun yıl 

dönümü 
Londra 28 [a.a ] - Yunaoi•· 

nı}d~t~.lyanlar tarafından i:ıdHisının 
yı onuınij münasebetıyle logiliz 
başv~l<ili Yunan basvokilino bir 
mesaı göndererek, Nazılera karşı 

yaptıkları Şoroflı muh.robeleri hür 
metle anmış ve bugünk.ü izıırapl • 
rınıo İntikamını almag· a da azme en 
ve Orta şarkta kuvvetleomokto bu 
lunan Eten ordusunu takdirle zık 
retm•ştir. 

Bu 1 gece Nöbetci eczane 
Tahsin Eccanesi 

( Y eoiotel yanında ) 

dan çok kıymetli maddelerle dolu· 

dur. Bir iki misal: •===~~~~~~~~~~~~~~===~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~=:==========:::=:::=====~===..J Hububat : Ukrayna, dünya bug ( Baıtara/ı dördüncüde ) rıp olarak müracaat ed•n binlerce vatandaşı 
dayının yüzde 8 ıni, Avrupa bug· S hh l I tedavi etmektedir. Mücadeleler neticsinde; Ada· suh ~7.7853 olarak tesbit edilmişeir. Adana 
dayının yüzde 18 ini. Snvyet Rusya 1 a ve SpOr lŞ eri nayı evvelce ıaran bu hastalığın önü alınını• şe rının nüfusu 87 625 k k • fusu 138108 . ' ' mor ez azasının nü-
buğdayının yüzde 20 sini yetiştirir. cümhuriyet idareıinde Adana, Sıhhat ve bulunmakla beraber faaliyete gittikçe artan dır. 
U d 25 bir hızla devam olunmaktadır. Diğer ka 1 f krayna a milyon hektar arazi sporişlerine büyük bir ehemmiyet vermiş za arın nü usu şöyledir: 
ekilir, Bunun 20 mılyon hektarı ve yer ayırmıştır. Eski devrin mühmel bıra· Mekteplerde trahomlu çocuklar ayrılmakta 

2 
Saimbeyli 20756, Feke 13105, Osmaniye 

hububattır. 90 milyon kental buğ- ktıgı ve halk sıbhatının korunmaması yüzü~· ve gözlerinden rahatsız olan talebe esaslı 5834• Bahçe 19839, Karaisalı 42793 Kadi r 
day 30 mılyon kental çavdar. 35 den yer, yer baş gösteren Sıtma, Frongı, tedavılere tabi tutulmaktadır, 25910, Kozan 34687, Ceyhan 55822 • r ı 
111ilyon kental mıaır, 25 milyon ken. Trahom, Verem gibi belli başlı tahribat ya· Adanada 1930 senesinde kurulan doğum Şehirde yapılan yollar 
tal arpa, 20 milyon keotal darı pau bastalı~lardan başka balkın hemen her ve çocuk bakım evinin büyük faydaları kay. - -
lıtibıal edilir. tarafında gözüken diğer sari ve salgın hastalı· dolun muştur. Dog· um,kadın ve rocuk hastalık· Ad b 1 

Ş T ana e ediyesinin faaliyetten bahseder· 
eker pancarı : 150 lllilyon klarla da mücadele edılmiştir. 1 ·1 h . k 

k~otaldir ve dünya istıbıalitınıo 1925 yılıoda Adanada sıtma ile mücadele arına_ verı ·~ e e°'._mıyot, müessesenin faaliyeti en, belediyemizin 935 ile 941 yılları 
yuzde 18 ini teşkil eder. Sovyot eden bir müessese vücude getirilmiştır. tebaruz etmış vemuspet neticolari alınmıştır. arasınki yol çalışmalarını zikretmemek bak 

teker •aııayiininin yüzde 95 ; Uk- MüeHeıe, yaz ve kıt mücadeleleri yap. Adana memleket hastahanesi de pek tabii sıdık olur. 
raynadadır. makta ve halkın sıbbatını korumaktadır. Mü· olarak sıhhi faaliyetler cümlesine almak icap Yapılan parke yollar şunlardırı 

A 150 eder. . ~~ıca ,000 hektar araziye essesenin mücadele sabaaı, Adana, Ceyhan, Kuruköprü · E•ki istayon (Kurtuluş cadd-
ayçıçeıı, keton, kenevir, tütün ve dörtyol, Osmaniye, Kozan, Kadirli ~azalaroylo Adananın nüfus kesafetine rağmen ihtiya~ esi), Yeoi otel· Kuruköprü ( Ô•ler caddesi), 

s 

Türkiye Radyodifü1yoo postaları, 
Türkiye radyosu. Ar.ıkara ıadyoıu 

CUMHURiYET BAYRAMI 
28 llkteşrin, Çarşamba 

7 • 30 Program, ve memleket 
Saat Ayarı. 

7.33 Müzik: Hafif program 
( Pi. ) 

7.45 Ajanı haberleri. 
8.00 Müzik : Marşlar. ( Pi· ) 
8.15 Evin .. ati. 
8.30 Müzik: Hafif parçalar 

( Pi. ) 

8.45 Konuşma - Dohiliye Ve· 
kileli adına Ali Riza Üoal. O.bili 
işlerimiz. 

9,05 Müzik : Zeybek havaları 
ve haık oyunları ( Pi. ) 

9.30 Konuşma - Maliye Ve
kaleti adına Haaıdi Ôzgürol: 1939 
Avrupa harbinin başlamasıodan ev· 
vel ve sonraki devrelerde cumhııri· 
yet maliyesi. 

9.50 Müzik ; Balet müziği (Pı) 
10.00 Konuşma - M,.rıf Ve

kiloti adına Ihsan Soogo; Son yı(· 
lorda maarif hayatımız. 

10.20 Müzik ; Karışık türkü· 
lor. 

10 45 T e m s i 1 
11.30 Konuşma - Sıhhat ve 

içtimai muavenet vekildi adına 
Dr. Zeki Nasır Barkor; 18 yıllık 
sıhhi ve içtimai çalışma. 

11.50 Mıizi< ; Mar,lor ( Pi. ) 
12.00 Konuşma - N,fıa Ve· 

kileti adına Y. Mühendis Namık 
Kıpe;; cumhurivetio 18 - inci yı
lında n1ıfıa işleriıniz. 

12 20 Büyük Millet Meclisin
deki merasimin naklen neşri. 

13. 30 Meml•kot saat ayarı 
ve ajan• haberleri. ' 

13 45 Mıizık: Seofooik program 
( Pi ) 

14.45 Ankara Hipodrom'un· 
daki mera111irnin naklen neşri. 

16 30 Kapooış. 
17.00 Anadolu Ajaosıoın Ga

zetelrr için yazdırma servisi. 
17.30 Molli piyango'oun CU'll· 

huriye! h•yramı fevkalode çekılişi· 
oin Ankara 16 m4 y19 stadyom~uo· 
dan naklf'n neşri. 

18 00 Program, ve Memleket 
saat "Y"''· 

18 03 : F a"l sa71. 
18 25 Konuşma ( D ş politika 

l.adi•e{,.ri ) 

1845 Rıdyo cocok kulühü. 
. 19.30 Memleket saat ayarı, ve 

aıans haberleri. 

19.45 Serbeat 10 dakika. 
19.55 Müzik : Eski köçekce 

havaları ve oyunları. 
20 15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik ; Bir halk türkü

sü öğreniyoruz - Öğrenilmiş tür
külerden Potpöri. 

21.00 Zi•aat takvimi. 
21 10 Müzık ; Gençler ıving 

takımı. 

21,30 Konuşma: (Sağlık saati). 
21.45 Müzık: Royaseti cumhur 

Bandosu ( Şef: Ihsan Künçer ) 
2:l.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans habdrleri. ' 

22.45 Müzik : Danı müziği Pi. 
22.55 / 
23.00 Yarınki program, ve ka

panış. 

-- -
En büyük bayra · 
mımızı coşkun 

tezahürlerle 
kutluyoruz 

( Baştara/ı ikincide) 
lunuyordu. 

Törene başlanmadan biraz öo
co izcıleri>aiz yürüyüşe geçmişler• 

.ti. Ulus meydaoına gelen izcileri· 
miz burada Atatürk anıdıoın etra
f onda yor almışlardır. 

Saat tam 12 50 de Ankara 
Radyosunda çalınan istıklil mar• 
şıoa Ebedi Şefıo aoıtını çevrele· 
miş olan gençlik hep birden işti· 
rak eylemiş. Başvekılin nutkunu 
takiben bir kız izci ile bir erkek 
izci, geçlıi'in Atatürkün etdrioe 
baj'hhğaoı, loöoü'ye kırıı ıoosaı 
sevgisini teyıt eylemiş erdir. 

izciler arasından seçilen bir 
hayet, Atatürkün movakkat kıh· 
rıni ziyaret ederek tazimle •k•lmi~
lor, kabre muhteşem bir çolenlı 
koymuşlardır. 

Bir diget izci h ey e t i~ de 
Ordu evi öoüodelıi Atatü• k hey• 
keline ve Emniyet abidesine 
çelenk koymı•;ıJardar. 

BUGÜN 

birer 

saıre ekilir. d h T ı.- - H U Bahçe kazasının Haruniye mıotakası a ılinde ca lilyikıle cevap verememekle borabor bu •ı "opru · ükOmet ( luı caddesi), Set - Sayın okuyucularının en bü· 
. . Madenler : Donet:ı; bavzaıında mevcut köyler dahıl olmak üzere be•yüzü - .. d b 1 V ı Kuruköprü ( lımet lnönü caddesi ), HükOınet • d " ti l r ıstıhıal edilen lır.ö .. .. S Y mues•eseoın e aşarı arı ı iyetin umumi yük bayramlarını can an ~u u • ' 
R murun ovyot mütecaviz köylere mücadele yapılmakta ve sıhhatini korumuştur. Debboy (Debboy caddesi), Taşköprü Set bar>ş ve düzen içiode nice nice 
_uıya. topraklarından çıkarılan bü- mücadele dışında bulunan köylerde de Vıli- ( Seyhan caddosi ), Kuıuköprü • Pamukcu cümhuriyet bayramları idrh etme 

tun ~Omürlorin yüzde 55 buçutu yet sıhhat müdürlüiünce takibat icra olun· Son nüfus sayımı neticesi Aziz fabrikası (Hacı Bayram ıokaiı ). lerıol dilerken, menıuplarına da 
olduaunu dün ıöylomiıtık. Demir maktadır. A • d k" il d k 1 · b bu büyük bayrama katılmak imki· 
aanayli için en iyi kok bllrada iatib 

930 
şagı a ı yo arın a par o eomesıne af· 

....._ ___ ~ yılı baziranındao itibaren Adanada yukarıda, Adanaoın nüfusunu 935 tabri· lanılmııtır 1 oını vermek makaa · • bir """ ta 
~-.....:-.;;;;;;;;.;,:;;.::;,:_ ___ _;;;.., ____ ~fi •uı n "'man t•rık ve motlJrla fr-

( Dev•mı U~UncUde ) 
~~=...---
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~· • •• • • • •• •• T ASJ.i SINUJIADA ,. 

•• •• •• •• Suval"e BU AKŞAM Suval"e 
8,30 8,30 

Buiü" güntlüz ikiotuz matinasındon itihtrren 
( CUMHURiYET) Bayramı şerefine iki bügiik ' 

1 
film birden. 

• Kalb!eri titreten ~;,. m~zik - Gönüllere h"1gecan ' 
• veren bı,. aşk. Renklı ve şahane sahnelerle dolu büyük 
• bir aşk mücadelesi .• 

: ........ , 
....... SON BESTE ı:: 

AMECHE - AL JOLSON 

BUGON 

Markoni! 
Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 

biricik radyonun markasıdır. 

DiKKAT : 

Yeni Tip Radyolarımız Gelmiştir 
Tahsin Salih BOSNA 

Abidin Paşa Caddesi 
Telg: TABO 

Tel.: 274 

-
P. K. 74 

Baş Rollerde: DON 
- ANDRLEEDS 

11 Vienanın STiNGL markalı çok 
iki büvük kahk,,ha kral nın geni bir komedisi 

StanloK~D~~TEhardi ~ eyi bir halde bir piano mezat 
ASRİ SİNEMA Bilcümle müşterilerinin ~ salonda satılıktır büuük hmıramıroı kutlular. ~J ı 

.. ·~ •• •••>•••ı;•••aa:&.• ..... ++ :.;+ ····-•....2- ı 
_ ............................................ - .... -: 135'2 26 - 28 - 29 

29 Binciteşrın 1941 

,.. ............................................. imi!! 
E!rarıoı harpten, Mevzuuou hayattan, Azametini artislerin 

Kudretinden Alan Büyük Tarihi Fılmi 

BU AKŞAM -

AISAff~!\V VE TAN 
Sinemalarrnda Görünüz 

Kahramanlık c~ng•verlik ve Vatonsevtrliğin Parlak 
ve Canlı Bir Timuli Olan Ş ıbaserler Ş ıbeseri 

Vata~ T;;:,:; ~edaiS!) 
ı Baş Rolde: Rıchard D•ks - J >an Fontaioe ı 

Taralmdan Yaratılan Senenin En Büyük Filmi 

Filme İlaveten: 

ı--=--' - 1 TANDA 
H .. rf'kf"t ve heyecarı kay 
nai'ı K~nmRıynard ' ın 

ÇIFLIK KANUNU 

Pek Yakında 

ALSARAYDA 
iki Kısım tık 

BEBEGiM 
Pek Yakında 

Sinemanın Musiki Harik•sı... Yıldızlar Yıldızı 
DEANNA DURB!N ' t~ En Güzel Fılmi İ Saatçi Vehbi Çöme/ek j- . . _ 

İ Saat Kule~i Karşısında l Maraş as.kerı satın, iLAN . ·- lm!ii İLK UYANIŞ ==1 
ı Zenit Arlon Omega Neker Hislon ı alma komısyonundan Seyhan C.M. Umumılı ._. ......... .____ :::::: 
ı ' ' ' ' ı 1· Kapalı zarfla 6441 v • d 
ı Kadın ve Erkek Son IV'odel saatleri· f çitt kundura alınacaktır. mu Oln en l miz yedekleriyle beraber mevcuttur. t hammen bedeli 57969 lira, Açık bulunan biner ku-
t ı muvakkat te'minatı 4348 li- ruş maaşlı zahit katibi vekil-

! Her Tu'"rlu"' tamirat Kabul Edı·ıı·r. i radır. :~~~n~c::1~0di~;en~a:~~r!m~i'~~n,· 
• • - Kapalı zarfla ihalesi 15-
ı 22 ı 11· 941 Cumartesi güııü saat 94 l pazartesi günü saat 14 
ı 1 5 

• ondadır. de evrakı müshitelerıyle bir ........................ """ .................. " .... . 
T 

• ş BAN KAS 1 3. isteklilerin teklif mek- likte adli ve encümeni reisli 

• 1 ğ ne müracaatları ilan olunr. tuplarını ihale saatından la· 

akal bir saat evvel komisyo· Seyhan C. Miid
na vermiş bulunacaktır .. 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

K E Ş 1 D E L E Rı 

4 Şubat, 2Magıs,/Ajastos.3/kincileşrin tarilılerinde gapılu. 

1941 iKRAMiYELERi --~ 
ı Adeı 

4- Şerait ve evsafı hn· dei Um.umİIİ -
gün İstanbul, Ankara Le•a· 

zın amırlikleri satın alma ko ~ İnden 
misyonlarında Adana, Antep 
Samsun, Kayseri askeri satın 
alına komisyonlarında görü 
le bilir. 

1364 29~4-8-12 

Adana Sorgu H·kimliğine 

ait resmi mühür zayi olduğu

ndan hiıkmü olmadığı il .. n olu -

nur, 1362 

Acale satılık veya 
kiralık ev 

Lıiklal mah-ll~sinde ha 

len boş 3 numaralı bahçeli 
ev kiralık veye satılıktır • 

Yuka ı katta 4 oda 1 sa
lon alt katta iki oda mut• 
hah tuvalet banyo elektrik 

su tesisatı va•dır. Talıplerin 

ev sahiplerine müracaatları. 

Adana Kara Ômerlı Kekeç 

köyünden Mehmet oglu Yusuf 
ağa ve ailesi Dursun mühür-

Kozan Hacılar muh
tarlıöından: 

Kozan kazas na tapı ha. 
cılar köyüaüıı şahsiyeti ma· 
neviyesine aıd •u parkının 
bir senelıği icara verileceğin· 
den talip olanların yüzde ye
di buçuk pey akçalarını ba
nkaya yatırarak makbuzlari· 
le bırlıkde ık inci teşrin ayı · 
nım altıncı prrşembe günü 
saat on beşde hacılar lıöyü 
ıhtiyar hey.etine müracaatla• 
rı ilan olunur. 13tı5 

leri zayi edi,mıştir. 
t.skisinin bukmü olmadı-

ğ · nı ilan ederim. 1366 

: fİ(İiİiaY(f ÖıÖİy0fiH3$kOf j0fiİİıİiÖj I 
L---~:r-kly-. -•• e-.n-k.-•. n-. -p.r-. "-.t.-rm.-k •• -"-••. 

1 I kışlık hediye aımaoa başladı i 
DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 

nız pare blrtktirll'I• ve felz •im•• olmaz, aynı f _ i 
z•m•nd• t•"'"'z' d• d•n•rn1• 01ur•unuz. s77 ı Kahraman askerlerimize kışlık : 
~--------------------·------~: ı Bayan Şapka Salonu f hediye hazırlıyalım f 

Hayrettin Atamer mevsimin son mo- ı Adanamız gpçen yıl kahram:ın askerlerimiz için 60 bin ı 
ı parı,.a kışlık hediye vererek yurd içind,n en ileri derece- ı 

delleriyle muhterem müşterilerine ı yi bulmuştu. Bu yılın kışı da g .. lmiş çatm ,ş tır Hudutları - : 

yeni bir salon açmıştlr. f rımızı bekliyen kahraman yavrularımızı amansız, zalım kı ! 
Ayrıca her türlü şapka formaları modellere göre ı şın soğuklarından muhaza için bu sene _de kışl.k hediye- ı 

ı !erimizi tez elden hazırlayarak cem .yetımıze verilmesini ı 
değişir. ı sayn yurddaşlarıınızdan beklemekteyiz. ı 

ADRES : Belediye caddesi singer ı Kızılar Cemltetı Seyhan Merkezi i 

As. Has. Dahiliye ••fi 

Birinci sınıf iç hastalıkları mütehıssısı 
Hastalarını Abıdinpaşa cadd•si Namık Kemal okulu 

karşısında 81 N.,ıu muayene hmesind~ k•bul ve tedavi 
eder. 

Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,S - 8 
' 136 ı 1 - 15 ---................... -...... -.. ... 

BUGÜN Matbaası 
-·---- .: f vün kuşak, vün eldiven ve YÜn başlık. : , __________________ __ _, 

magazası yanında No: 80 1 i Alınacak yeni eşya şunlardır Pa .. uklu hırka, don gömlek, çorab, : 1 
"1111 ____________ ____ , ____ lllllJ! ........ -............................................ -

QZOG • •• •• Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa· 

KARDEŞLER Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı Bir Defa İŞ Yaptı-
K i t a b e 'V i n e Her giin hastalarını Abidin Paıa caddesindeki 125 rı rsa n 1 z an 1ars1 n 14 

numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış• #ıJI 

Okul Kitapları geldi tır. ı 211 1
-

15 

ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

Kayalı Baö Ocağın
dan: 
30-10·941 perşembe günü 

saat JU 1 /2 ta kongremiz açı-
lH~ıı"ıoda ·• lan 1trkadas 

... t r ldt 1111 · ı. ılı:: 

••••••••••••••••••••••••••• 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U Neşriyat Mndnrn ı Avukat 

Rifat YAVF.ROCLU 

Baaıldıtı ver ı ( BUGÜN l 

·-
Çakıcı Efe Romani 

Pek Yakında Kitap 
Halinde Çıkıyor 

1 Lira Bedelle Horozoğlu Mağza
sından · T ed arik Edebilirsiniz • 

• 
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8 CUMHURiYET VILIN AA NA 
Reslmler: 

1-Abidin paşa 
cadd,.si 

• 
2-Halkevi 

• 
3-As/altcadde 

,Çukurovayı yarıp geçen" Sey-~ 
han, bu yurt parçası için akıtı-
1 a.;;_ Türk kanını temsil eder. 
Dün kanla sulanan topraklar
dan bugün feyiz ve bereket 

Fışkırıyor 

Piyerloti « Adana Türkiyenin 
kalbidir » demiş ... Doğru aöz. Ta. 
ribin en kanlı devrinde Adana, 
yurdda bir kalp gibi çarpmıştır. 

O•manlı İmparatorluğu parça• 
!anmak istenirken eperyalizmin kan• 
lı gözü, Adanaya dikilmişti; can 
alacak noktayı bilirordu. 

Çukurovayı yarıp geçen Sey· 
ban, bu yurd parçası için akıtılan 
Türk kanını tem•il eder. Dün kan• 
la sulanan topraklardan bugün fe· 
yiz ve bereket fışkırıyor. 

Bugün Cumhuriyetin 19 uncu 
yılın girdik. Adana, Yurtda yine 
bir kalp gibi çarpmaktadır. Ve 
haklıdır.: Bunun manasını anlamış· 
tır. 

Cumhuriyatin 18 yıldır, Yor• 
dun tablôsunu işliyen sihirli fırça · 
sında Adana, artık Kilikya değil· 
dir, Fenike, Asur ve Mı!Jrhların, 

B zans, Yunan ve Arapların, H am· 
danilerin saltanat kurduğu ülke 
hiç değildir. 

O.ımanlı imparatorlniunun A. 

ride, tek kelime ile, rejiminin o 

Asil rengindedir. 
Türk ihtilal ve inkılabının her 

hamlesi >i Adan ada gördük, kalkın· 
manın her dürlü eserini borada 

seyrettik. 
Türkiye Cumhuriyetinin, ileri 

medeniyet seviye!Iİnin üstüne çık· 
mak isteyen sıçrayışında, Adana 
kanat çırpmıştır. Atasının arka!ln• 
dan koşmuş, lnönünüo ellerine H• 

rılmıştır. 

* * * 
18 Cumhuriyet Yılında Ada· 

banın içtimai, iktisadi ve kültilrel 
durumunu bu vesile ile belirtelim! 

1935 tahririne göre, nüfusu (383645) 
kişi ve mesaba91 [ 20690 J metre 
murabbaıdır. Nüfus kesafeti ( 19 ) 
dur. V ilayet merkezinin nüfusu 
76473 tür ki, bu rakamlara son 
y:lların artış nisbeti ilave edilme. 
miştir. 

Merkezle beraber Vilayette 
on kaza on sekiz nahiye ( 105 l ) 
köy mevcut olup ( 714) mubt;rlık 
vardır. Şehrin nahiyeleriyle birlikte 
nüfu u ( 130.401 ) dir. Merkez na
hiye•inde ( 80 )' Karataş nahiye· 
oin :le ( 33 ) Mi.iste ( 13 ), Tuz· 

lada ( 15 ) köy mevcuttur. 
Şt hrin nüfusunu medeni hal 

bakımından şu suretle tahlil ede· 
biliriz: 

41.116 Bekar 
30.021 Evli 
4.854 Dul 
404 Boşanmış 

78 Meçhul -76.473 YekOn 

Şehrin nüfusunu tahsil tibarilo 
tefrik edecek olursak: 

22.267 Okuyup yazma bilen 
338 Yalnız okumak bilen 

53,871 Okuma yazma bilmiyeo -76.473 YekOn 
( Bu mikdarın bugün yarısın· 

dan fazluı okuyuk yazma öğren· 

iniştir. Bu rakam 935 yılı tahriri 
tıüfus rakamıdır.) 

Şehrin nüfusunu yaş itibariyle 
tetkik edersek şu neticeyi alırız. 

42.926 25 yaşından küçük 
25.100 25 • 49 arasında 

7.561 50 . 74 arasında 
768 75 den yukarı 

18 yaşı meçhul 

76473 YekQn 

Adananın araal vulaetl de t• 

Yüzde 8 Bağ bahça 
« 2 Orman· 
" 10 Gayrikabili zer 
« 80 Tarla 

Kazalariyle beraber vilayetin nOluıo 
itibariyle şu suretle tefrik edilebilir: 

206.337 Bekir , 
145 627 Evli 
20.570 Dul 

1.274 Boşanmış 
9.778 Meçhul 

medeni hal 

383.645 Ye~ On k tt 
Vilayetin bu nüfusunda (7324)vatand•ı sa a ;· 

Bunun (2532) si kadıudır. Vuali olara se~e 1 

vilayett•(1500) kişi ölmektedir.Vilayetin u.muB nu!ıj"" 
unun (184 120) kadın (199.525) erkektır. u. nu u. 
s'ıı kazalar\mız itibarile gösterecek olursa aşagıdakı 
neticeyi alırı:z: 
Nüfusu Mesahası Nüfus kesafeti --Adana nahiyeleri 
130371 2.960 44 

17.855 1.060 17 Bahçe 
54726 1.785 30 Ceyhan 
24 028 835 29 Dörtyol 
12073 2035 6 Feke 
27 .941 1.515 18 Kadirli 
41.843 4555 9 Karaisalı 
31.151 2.265 14 Kozan 
24.119 850 28 Osmaniye 

383 545 20.690 19 YekOn 

Türkiyenin iktisadi kalkınmasında Adına, başlıca mevzu olarak 

ele alınmıştır. Seyhan nehrinden istifade edilerek bütün Ç~kurovayı 
sulamak suretiyle elde edilecek vuim rözönüode tutulmuş ve ışe başlan· 

mıştır. 
Seyhan nehri üzerinde bir buçuk ay ıonra ioşaa.tını _ t~mamlata· 

cak olan Regulatör, iki yana uzayıp rideo kanallar yolıle butun Çukur

ovayı sulamak imkanını verecektir. 1 
Bu suretle bu &"Ün Adananın 175 bin balya lotan pamuk reko • 

• , 300-400 bin balyaya çıkması kabil olacaktır, 
tesının 1• Q • • • k k 

S 1 • • • yalnız pamuk mabıu un n verımını artırma ma • a ama aşının 

oadına matuf olmadığını kayda lüzum yoktur, 
Çuknrovanın zirai kalkınmasını bu sulama iıi başaracaktır. 
Şimdiki halde Seyhan viliyetinde 2,069,000 hektar arazi mev· 

cnttnr. Bunun 766,759 hektarında ziraat yapılmaktadır. Viliyet nüfu· 
sonun yüzde 44,7 nisbetioi arazi sahipleri teşkil etmektedir. 

Vilayet arazisini şu ıoretle ayırabiliriz: 
Her sene sürülüp ekilen tarla hektar olarak 714923 

8'2760 otlak ve yaylak 34400, meralar 572807, sebze 

4138, 'meyve bahçeleri 685, bağlar 6371, zeytinli~ 4080, 

462386, ürün getirmiyen topraklar 150530 dır kı, ceman 

hektarı bulmaktadır. 

çayırlar, 

bahçeleri 
ormanlık 
2069000 

Ticaret ve sanayi 

A dana yalnız ziraat bölgeıi değildir. Ayni zamanda bir ıaoayi 
mıntakasıdır .. 

Şehirde 16 pamuk ve preoe ve çırçır fabrikası, 6 un, 3 '.plik 
ve bez, !nebati yağ ve sabun, 2makarna,1 deri, lelektrik,ltütün ve ııgara 
1 bo&"ma, 1 rakı, 4 kereste, 7 tamirhaoe,3dökümhane, 8 maaure vardır. 

Kültür 

C
umhuriyetin ilinı tar_i~ioden ~~vel, v'.l~yet dahilinde okul sa~ıaı 
ancak 60 dı. Bugün vılayette, hırı kız hırı erkek olmak üzere 2hse, 

3 t k ı 1 öğretmen okulu, 1 ticaret lisesi, 1 kız enıtitüsü, 1 akşam 

k 
or a otu '1. 1 1 hususi okul 2 dikiş biçki yuıdn ve 150 ilk okul 

ız sana 011;U n, ' l 
olmak üzere 162 tahsil yuvası mncuttnr. Merkez ve köylerde 18 yı 
zarfında yüze yakın okul yaptırılmıştır. Cumhuriye~in ilanında~ evvel, 

ilk okul öğretmen sayısı 80 i, talebe sayısı. da 300 u e-e~me~ ıken ~u 
- 400 • 1 • • etmenin idareıiode 20 bın çocuk tab11J K"ormektedır. 

gun u an og r d 120 b' d 
1928 d - okuyup yazma bılmiyenler eo ın vatan aşa 

en once .1 . . C b . 
k 

• • tilmi• ve diplomaları verı mıştır. um orıyetten 
o uyup yazma Oi're Y 1 b · d'I' k 

· d liı kuvvetile okullara ta e e temın e ı ır en, evvel, ıan arma ve po . d 
• · b' · (' artırılan okullar talebe ıle olup taımaktadır. 
oımdı aayıaı ır mıs ı 

Adanada belediyecilik 

Salt~nat devrinin asırlarca ihmal ettiği bu ırilzel yort parçaaı 
Türk inkilibı ile belediye verimini idrlk etmiı ve diln ile kıyas 

kabul etmiyecek derecede başarılan nihayetıiz mühim iflere sahne 

olmuştur. 
Adana belediyesinin her biri başlı bqınıl büyük bir ihtiyaç ve 

yoksuzluğa tekabül eden on sekiz senelik ana işleri daha reniı minaıile 
mütalia edebilmek için onları zaman Ye mahiyet itibarile taksim ve tao· 

nif edebiliriz. 
1 - Yollar 
il - Kanallar 
111 - Parklar 
iV - inşaat 

Su 

Resimler: 

Altta Atatürk 

parkından bir 

görünüş ve Ata· 

türk anıtı 

Türkiye Cumhuriyetinin, ileri 
medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkmak iste yen sıçrayışında 

Adana kanat çırpmıştır. Ata
sının arkasından koşmuş, lnö

ellerine sarılmıştır . 
.. , 

nu nun •• 

lumba ve artezyenler vardır. 
Şehrin sokaklarının sulanması ve yangın 

ihtimalleri de gözönüne alınarak istenildiği vakit 
bol sn bulabilmek maksadile ordu evi, halk 
evi, Y ağcomii. Kuru köprü helası yanları ile 
Namık Kemal mektebi l>abçe•i ve •ebze hali 
içinde birer su deposu inşa edilmiştir. Ve bu 
su depolarının suyu da santrifüj tulumbalarla 
temin edilmektedir. 

Kuyu ve Seyhan ırmak sularına gelince: 
Terkiplorinde fazla miktarda ltiroç diter atvi 
ve gayri uzvi maddelerin bnlunm .. ı sebebile 
bııular da içilmesi gayri tıbbi sulardır. 

Halkın bu suları içmemesi için belediyemizce 
suları bunlardan daha iyi olduğu anlaşılan 

Belediye b•hçeıinde, sebze halinde, Yağca misi 
meydanınd•, Setbaşıoda, Kururuköprü, Namık 
Kemal mektebi bahçesinde birer bal~ çeşmesi 
yapılmıştır. Ayrıca Dilberler sekisi mahallesin· 
de de 18 7-1936 tarihinde temeli atılan ve 
şehrin bütün içme ve kullanma ihtiyacını te· 
min edebılecek kabiliyette bir su tesisatı vücu
de getirilmektedir. Bu suretle halk şehre boru 
larla tevzi olunacak olan aıhhi bir suya kavn· 
şacaktır. 

Parklar 

• serinlemek ve boş zamanlarında onlara 

daha hoş bir vakit geçirmelerini temin etmek ve şehir haricine çık· 
malarına ve bu suretle bir çok masra f ve k"'lf t" 'ht' t ı · 
ı·· b k u e ı ı ıyar e me erıne 
uzum ıra mamak maksadile Cümburiyet idaresinde belediyemizin eline 
P~~ harap olarak reçirdiji Adanada içtimai hayatın zaruretlorinden 
bırı ol k 'bt" d · . ~n par ı ıyacını a şıddetle duymuş ve ona ilk plinda yer 
vermıştır. 

Cü'."h~ri~etten evvel yeglne park olarak devralınan harap Ulus 
Bpar;ı yır mı bın Huya yakın para ıar- file muntazam bir bale getirilmişl!r. 

un a~ kbaşka Şehir mütehassısı profesör Yanson tarafından yapılan plana 
muva 

1 
olarak şehirle yeni istasyon araıında takriben 70 bin met· 

re m°[,abbaalık saha üzerinde Atatürk parkı adile bir park kurul · 
m~ş lu Ônder Atatürk• karşı Adanalıların t a ş ı d ı k 1 a r ı 
mınnet ve .. 1• • 1 k . 
h k şu .. ran eserı o m a üzere b ü y ü k Şefin 
•y ellerile milli mücadeleyi tasvir eden figürler konmuştur. 

k Bundan mada yine halk ihtiyacını karşılamak üzere Seyhan 
kıyısında Seyhan parkı adile lokanta, müıikbol, bar ve sinema 
ısımlarını muhtevi ve bir kısmı umuma açık olmak üzere bir park 

ta yine Cumhuriyet devrinde tesis edilmiştir. Yine bu parkın karşı. 
sın~~ Umumun serbestçe oturması için bir küçük park daha vücude 
r•tırılmiştir. 

d 
Bundan maada balkın kolayca gölgelenebilmesi için birinci sınıf 

ca delerle y ı · · ' l il • t d ansen p anına ırore yeşı yo ar aıraçlanmış bulunmak· 

l
a ır. Buralara dikilen ağaç mık· tarı ( 5525 ) dir. 

nşaat ve tesisat 
Cumhuriyet devrinde belediye hududu dahilinde yapılmış ve kısmen 

1 
~ka~ıda &ayılan başlıca inşaat şunlardır: 

2 
_ Şolen "._dı altında modern bir gazino ve lokanta, 

3 ( 46) dukkin ve üç ikamel&"ihı mul\tevi sebze ve moyva hali, 

4 
- ( 32 ) dükkanı havi bir kuap hali, 

5 = ( ~80) kişilik normal eb'atta ıtadyom 
Zuhrevi hastalıklar has· tahanasi 6-ç . 

7 ·- ocak muayeo~ ve müşavero evi, 

8 
( 30 ) yataklı bır darülaceze 

9 = ~;;;• ( ~00) ko~un kesmey'e müsait bir kanara, 

10 O 
) ırovde etı muhafazaya mahsus frirorifik tesisatı, 

- o tonluk b" b ır uz fabriaası 
11 - (300) hayvanın sakat t ' · 1 • - · b' h l2 a ıoı temız emere muıaıt ır paça ane, 

b
. b - (300) bavyanıo barsaklarını temizlem(e ve işlemoğe elverişli 
ır arsakhane, 

13 - Günde (40000) şişe &"azoz ve soda imal kabiliyetinde bi rra· 
zozbane, 

14 - (300) havyanı mnbalazaya kafi kanara ahırları 
15 - Kanar.ad~ etlerin mua· yeneaine mahsus bir ' laboratuvar, 
16- Üç daırelı rıda maddeleri frirorifikleri ve kanaranıo di(er 

müştemilatı. 

17 - Sebze ve bayvan pazarları ve burada bir mevki memur 
dairesi, 

18 - Çarşı içinde (26) yataklıyeni otel, 

19 - Saat kulesi meydanında yedi dükkinlı küçük bir çarşı, 
20 - Şehrin muhtelif aemtlerinde yedi tane umumi beli, 
21- (1620) beygir kuvvetinde elektrik santralı ve buna ait tesi· 

aat ve müıtemilit, 

22 - (367) bin lira kıymetinde sıhhi ıehir su te isatı, 
23 - Gıda maddelerini tahlil için vücude getirilmiş bit kimya• 

hane, 

24 - Şehrin muhtlo <-adde ve sokaklarına dikilen (5525) adet 
ağaç, 

25 - Ceyhan yola inde ( 120,000) metre murabbaı arsa 

lberiae kıırııiaDf~ J,..,ı!!!.J!!eır.111\ va l11&11ml11 tulaatı, 

--
26 - Harp halinde tayyare 

hücumlarını haber vermek.ve vakii 
ihbar etmek ilzere saat kulesi üze. 
rinde bir siren, 

27 - Seyhan nehri içinde 
balkın yıkanması için yazlık ha· 
mam, 

28 - Senede ( 13000 ) fidan 
dan yetiştirecek kabiliyette bir fi· 
danlık. 

Halkavi 

A dana Halkevi, 24 Şubat 933 

tarihinde binlerce yurttaşın 

iştirakiyle ve coşkun ve gösteriler 
arasında açılmıştır. Kurtuluşu ile 
beraber (9) komite de teşekkül 
etmiştir. 

Halkevimiz, açılışından beri, 
çalışmalarına ve halkın çok rağbet 
gösterdi(i toplantılarına kıymetli 
elemanlariyle devam etmiş, asfalt 
caddede yeni ve büyük bir binaya 
aahlp ol'1lnştur. 

Dil, Tarih ve Edebiyat 

Bu şube, ar ve yayın şubele· 

riyle elbirliği yaparak her yıl 
müteaddit ve muhtelif törenler yap• 
maktadır. 

Yayın şubesiyle birlikte ( Ak· 
&"ilnler) adlı bir gazete çıkarılmış 
iıe de 937 yılında bu gazete mec. 
mua şekline kalbedilerek ( Görüş• 
lor) adile yük•ek kalitede bir mec• 
mua haline konulmuştur. 

Şube, başlıca Adana kur 
tuloş tarihi üzerinde çalıımıştır. 
Bu milli mücadelede kahramanlık 
8'Ö•tereoleırio fotoj'rafları toplan· 
mış, hatıralar, vesikalar derlenmiş 
yarının neali üzerinde bu hamaset 
ve kahramanlıkların nasıl milli bir 
heyecan yaratacağını 'şimdiden öl· 
çen halkevi, faaliyetine devam 
etmektedir. 

Dil kurumuna yardım 
için mahalli kelimeler toplanmış, 

ve folklör tetkikatında da önemli 
surette çalışmıştır. 

Türk dilinin yayımı üzerinde 
çalıımış, bu _maksatla kalabalık 

yerlere öiüt lavhaları koydurmuş;kon 
feranslar müsahabeler tertipetmiştir. 

Ar şühesi 
Ulusal ve arsıulusal ml:ızik 

zevkini inkişaf ettirmek için mü· 
zik kolu, yorulmadan, usanmadan 
daima çalışmış müteaddit mü•ik 
kursları vasıtasiyle yeni elemanlar 
yetiştirmiştir. 

Mahalli ve milli parçalar top
lanarak armooize edilmeıioe ui· 
raşmıı, derlediği halk türkülerini 
plAğa aldırmııtır. 

Halkevinde yapılan bütün tö
renlere katılan mü•ik kolu muht•· 

lif konserler vermiştir. 
Keman, Mandolin, Sakalfoo, 

akodeon, piyano kolları ayrı .•Y" 
ve orkestra halinde daima faalıyet· 
tedir. 

Gösterit şu}le}l ...... 
- - R f' kadar uza· 

Evim• 'ore, osto a 1 ı del· 
Rus müdafaa _ h~t ar~~an te· 

' için yapılan butun ~ . inat· 
dıdalttümleri Ru• kuvvetlerının Rot 
mek ııukavemetile karşılaşd~ı,şl~:· ve 

k' eıın•., 
ve mil•f taları ta vıye dı birçok 
b ar Rosto! yakınların tfak 
aşar°'.ları &'eri alma;a muva Al 

ait hallı.terdır. Bu ooktalar;:n top: 
ler Halll&•klarını yarıya ka O ~ bke• 

b 
gömerek onları m • a 

yer u ak kallan...W rt 
ce kit IO• .,...,,. .... 

d•) 
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ITUrk gencıl Atatürk Cuml 
lhurlyetl sana emanet ettil 

Bugün on sekizinci yıl dön ü· 
mnnü kutluladığımız Cumhuriyet, 
Atatürk ile onun en yakın inkılip 
arkadaşı ismet lnönüuün zihinle
rinde doğmuştur. 

Cumhuriyet fikrinin tekimülü· 
nü Mondoros mütarekelerinden iti
haren, Atatürkün hayatını adım 
adım talı.ip ederek müşahede ve 
mütalea etmek lazımdır. 

1 
Mütarekede ı Mustafa Kemal 

harp sona lstan
bulundadır. 

Ne yapacağız ? 
Soruyor ve araştırıyor, kendi

lerinde vatan dnyıruları nmduğu 
adamlarla mll~avere ediyor: 

- Elimiz kolumuz bağlı du
racak mıyız? 

Hakiki vatanperverlerin ümit· 
!eri yalnız ondadır. V • onun ilmi· 
di de yalnız Anadoludadır. Ken· 
disi Anadolaya ıreçmek iıtiyor. 
Ter tiplerini alıyor. Ba bıili de onu 
lıtanbuldan azalı:laştırmak istiyor. 
Büyük vatanperverle korkaklar bir 
noktada buluşmuşlardır: Anadolu. 
ya &itmek, Anadoluya sürmeL 

Mustafa Kemal paşa, Yunan· 
lıların lzmiri işgal ettikleri 15 Ma. 
yıa 1919 ırünü, lstanbuldan Sam• 
suna hareket ediyor. işte iki ha· 
reket: Türkiyeyi boimaia sava• 
ıanlarla onu lturtarmaia niyet 
edenin ayni ıründe işe başlamaları .. 

19 Mayıs 1919 da Samsuna 
çıkan Mustafa Kemal paşanın 
memleketi ne halde ırördüğünü 
büyük nutkunun birinci sayfasında 

koyaornz. 

a 1 ' memleketı kur. 
y . stiklal 1 Bn v~ziyette, 

ya ölüm! tarmak için üç 

yol tasavvur ediliyordu: 

- lngiliz himayesini isle· 

mek, 

- Amerika manduını iste· 
mek, 

Halis çarelerine baş rvararak 
O•manlı devletinden ayrılmamak, 
yahut Osmanlı :devletinden ayrıla· 
rak kendilerini kurtarmak. 

Mustafa Kemal Paşanın kara· 

rı büsbütün başkadır: 

« Ba vaziyet karşmnda bir 
tek karar vardı: O da haki· 
miyeti milliyeye müstenid,bila· 
kaydüıart müıtakil yeni bir 
Türk devleti tesis etmek .. " 

« Esaı Türk milletinin hay
siyetli ve şerefli bir millet ola· 
rak yaşamasıdır. Bu eıas ancak iı· 
tiklili lame ~malikiyetle temin 
olunabilir. Ne kadar zenırin 
ve müreffeh :oloraa olsan is· 

ti~'" 1'1(ard'e ~ır '.mi~et, 
'ı' ~-. muva· 

m••••••••••mıtıevlı:i. 

Kayalı Bağ Ocağın-'eıey• 
d 8 n : ti.klil, 

30 O 94 b 
" ,.stıyen• 

. 1 . 1 perşem e gum,tı.• 
ssat .JlJ 1 /2 ta kongremiz açı· ararın 

olan Hkadaş ,flaki· 

• 

CUMHURiVET NASIL OGDU? 
Teşkilatı Esasiye kanununda "Devletin Cumhuriyet Oldu
ğuna göre,, yapılacak tadilatı Atatürk ve İsmet İnönü 

28 Birinciteşrin Gecesi Tesbit Etmişlerdi 
Mustafa Kemalin böylece üze. hareket etmekte olan Mustafa Ke· 

rine almak.ta olduiu vatan vaıife· 
sini üçüncü ordu müfettişi olarak 
yapm111 imkansızdı. E•asen lstan· 
bul da telaşa düşmüş " gel» diyor, 
Padişah ise « tebdili hava al, 'A· 
nadoluda bir yerde otur, bir işe 

karışma » diye söze başladıktan 

sonra, harbiye ' nezareti de Padi· 
şah da " gelmesin 1 » emrini vera 

mek istiyorlardı. 

Mustafa Kemal ise «gelemem» 
cevabında israr ediyordu. Nihayet 
8-9 gecesi oarayla açılan bir tel 
graf muhaberesinden sonra lstan· 
bul onun resmi memuriyetine nihA· 
yet verdi ve kendioi de ayni ırece 
saat 22,;30 da harbiye nezaretine 
ve 23 te de padişaha, memuriye· 

tinden ve askerlikten itsifa ettiğini 
bildirerek milletin başına geçti. 

mal Paşa idi. O intihabatın yapı· 

lıp Meclisi mebusanın toplanma· 
sını istiyordu. 

Seçim yapıldı ve Mustafa Ke• 
mal Paşa Erzurum mebusu oldu. 
Fakat lstanbulda toplanan meclise 

iştirak etmiyerek demiryolları üze. 

rinde bir tara99ut noktası ıribi 

seçtiği Ankaraya gidip orada 
kaldı. 

Meclisi mebusan, Damat F e· 
ridi tekrar kabine kurmaga memur 
etmek istiyen sarayla işgal kuvvet· 
leri aruındaki anlaşma üzerine 
basıldı, mebuslardan bir çoğu Mal. 

taya sürülerek dağıtıldıktan sonra 

istanbul şehri de yabancıların fiili 
ve resmi surette işgali altına alın· 

dı ( 16 mart 1920 ) 

------------------·-----------------------.... • •• •• 
ınonu, Türk birliği

kendisidir nin ta 
• En büyük eserimiz 

CUMHURiYETTiR 
Türk vatanı bölün
mez bir bütündür. 
Cumhurget(olmaz)ı 
(olur) yaptı. 

Ne mutlu Türküm 
diyene. 
Büyük millet,bügük 
insan yetiştirir. 
Birimiz hepimiz, he
pimiz birimiz için. 

Türk ordusu düşma
na düşman, barışa 
dosttur. 

!im: Ne olacaktı ? E .. retl.» 
« e efondtm,dJfer karar

lara mutavaat halinde netice 
bonon ayni deiil miydi?.» 

1 

istiklal 
mucadelesi 
başlıyor 

Bu esasa daya• 
naralı:, o hedefe 
varmak isteyen 
Muıtafa Kemal 

Paşa, milli teşkillt kurmak kararı 
ile 10 Temmuzda Frzurumda Erztı· 
rom ve Sivas konrrelerinin akdi 
için bütün Anadolnya bir tamim 

yaptı: 
1 - Vatanın tamamiyeti, mil· 

\etin lıtiklili tehlikdedir. 
2 - Merkezi hükOmet üstüne 

aldığı mesuliyet icabını ifa ede
memektedir. Bu bal milliyetimizin 
hiç sayılma" neticesine varıyor. 

3 - Milletin istiklilini ırene 
milletin azmi ve kararı kurtara. 

calı.tır. 

4 - Vaziyete çare bulmak . . 
milletin bak ısteyen ıeaiııi cihana 
işittirmek için her türlü tesir ve 
mürakabeden azade bir milli hey
etin vücodn elzemdir. 

5 - Anadolanon her •uretle 
emin yeri olan Sivuta, Milli bir 
kongreniıı toplanmaoı tekarrür 
etmiştir. 

9 - Bunan için tekmil vili.· 
yellerin ber livasında milletin iti· 
madına mazhar üç marahhasın 
mümkün olan ıüratle yetişmek 
üzere hemen yola çıkması icap •· 

der. 
7 - Her ihtimale karşı keyfi. 

yetin milli bir ıır halinde tutul· 

maoı ve morahhaıların lüzum ırö
rülen mahallerden seyahatlerinin 
mütenekkiren icrası lazımdır. 

8 - Şark vilayetleri namına 
10 Temmuzda Erzrumda bir kon

gre toplanacaktır • Bu tarihe ka· 

dar diğer viliyetler murahhasları 
da Sivaoa vuıl olabilirlerae Erz• 

rom k:oorreıinin aziaa da Sivas 
umumi içtima1na dahil olmak 
üzere hareket eder. 

Mustafa Kemal Paşanın bu 
davetine bütün memleket icabet 

ediyor, bu suretle artık lstanbul 
Anadoluya tabi oluyor ve millet 
Mustafa Kemalin etrafında topla· 
nıyordu. 

Bu tamimi Amasyadan gönde
ren Mustafa Kemal, Erzuruma ha· 
reket etti, ve her yerde halkın bü. 
yük sayiı ve bailılık ••erlerini 
ırörerek 3 Temmuz 1919 da Er· 
zoruma ıreldi, 

E.rzurum 1 
kongresi 

Erzurum kong· 
ro$1 %:> T 

muzda taplandı 

ve Mostaf~ Ke· 
mali reisliğe seçti. On dört gün 
devam eden kongrenin verdiği ka· 
rarlar, reiainin fikirlerini şöyle tel• 
his ediyordu : 

1 - Milli hudut dahilinde va
tan bir küldür. Onuıı muhtelif kı· 
sımları biribirinden ayrılamaz. 

2 - Her türlü ecnebi işırali 

ve müdahalesine karşı ve Osmanlı 
hükümetiııin inhilili halinde millet 
müttehiden müdafaa ve mukave· 
met edecektir. 

1 - Vatanın ve istiklalin mu• 
halaza ve teminine merkezi hükQ. 
met muktedir olmadığı takdirde 
maksadın temini ıçın muvalr.kat 
bir hülı:Qmet teşekkül edecektir. 
Bu hükQmet heyeti milli kongrece 
intibap olunacaktır. Konırre müna· 
kit değilse bu intihabı heyeti tem· 
siliye yapacaktır. 

4 - Kovayı milliyeyi imil ve 
milli iradeyi bakim kılmak esastır. 

5 - Hıriıtiyan onıurlara si· 
yasi bikimiyetimizi ve içtimai mü· 
vazenemizi ihlal edici imtiyazlar 
verilemez. 

6 - Manda ve himaye kabul 
olunamaz. 

7 - Milli Meclisin derhal iç. 
timaını ve bükQmet icraatının mec
lisin mürakabesine konulmaaını te. 
min için çalışılacaktır. 

Erzurum konırresi bir temsil 
heyeti seçti. Heyetin başında Muı. 
tala Kemal Paşa vardı. 14 Eylül 
1939 da Sivas konırresi açıldı. 

Sivas konırresinin açılmasından 
evvel ve toplandıgı sırada akame. 
le airatılması için yapılan melanet. 
!erin haddi ve hesabı yoktu. Har. 
put valisi, lstanbul hükQmetince, 

Sivasta Mustafa Kemal Paşaya bas. 
kın yapılarak arkadaşlariyle Lirlik
te tutulup lotanbula gönderilmeie 
memur edıldi. 

Buna haber alan Anadolu bü· 
yük bir isabiyet gösterdi ve vali 
ancak kaçarak canını kurtarabildi. 

lstanbul hülı:Ometi, hakiki va· 
ziyetten bala habersiz, milli irade· 
ye karşı koymaia çabalıyordu. 

Anadolu, lstanbul ile resmi ve hat
ta hususi muhabereyi kesti ve ls
tanbul iki boğaz arasında kapanıp 
kaldı. Bunun neticesi de o zaman 
iş başında bulunan damat Feri~ 

kabiı>esinin çekilmesi oldu. 

Türkiye BiiYük 1 Anadolunun 

M .1 M 1. . 1"'11Ubald 

1 let ec ısı bekleyebilece· 

gi hiç bir şey kalmamıştı. lstanbul 
hükOmeti ve padi4ah yabancıların 
eairi ve zaten Anadolunun düşma. 
nı idi. Mustafa Kemal artık milli 
bir hükQmet kurmanın zamanı ırel· 

miş olduiunu ırörerek Ankarada 
bir millet meclisi toplamaia karar 
verdi. 

. icap eden tebliileri yaptı. 
Seçım kıoa bir müddette bitip 
« Türkiye Büyült Millet Meclisi > 
23 Nısan 1920 taribiııde Ankara
da açıldı. 

ilk iş olarak meclis, riyasetine 
Mustafa Kemal paşayı getirdi ve 
2 mayıs kanunu ile de 11 kişilik 
bir " icra V •killeri Heyeti ,, kur
du, Türkiye cümhuriyetinin temel· 
!eri atılmıştı. 

Düşmanlar yeni hükQmeti mu· 
vaffakiyetsizliie uiratmak için el· 
!erinden her geleni yaptılar. Şark· 
ta E.rmeoiler, cenupta Fransızlar, 
garpta Yunan ordusu, lstanbol 
kapıları Önünde hilafet ordusu, 
Düzce, Konya, Anzavur isyanları, 
Çerkeı Etemin ihaneti, ve daba 
binbir entirka araaında yeni dev· 
!el yavaş yavaş teşekkül ediyor, 
yeni Türk orduları kuruluyor, 
muhtelif cephelerde zaferler kaza· 
nılıyordu. 

Binci ve ikinci lnönü muhare• 
beleri lımet lnönünün dahiyane 
idaresile zaferle neticelendi. 

Londra konferansı akamete 
uğrarken müstevliler üçüncü taar· 
ruza kalktılar ve Sakarya önlerine 
geldiler. O zaman ( 5 Aiastoı 
1921 ) Türk orduları başkuman· 
danlı(ına ıeçilen Büyük Mıllet 

Mecliai reiıi: 
« Hattı müdaffa yoktur, ıatbı 
müaafaa vardır. O satıh bü· 
tün vatandır. Vatanın ber ka
rış toprağı vatandaşın kaniyle 
sulanmadıkça terkolonmaz.Onon 
için küçük büyük her cüziltam 
mevziden atılabilir. Fakat kü· 
çük büyük ber cüzütam ilk 
durabildiği noktada tekrar 
düşmana karşı cephe teşkil 

ederek muharebeye devam 
eder. 
Yanındaki cüzütamın çekilme• 
ğe mecbur olduiunu gören 
cüzütamlar ona tibi olamaz. 
Bulunduğu mevzide nihayete 
kadar sebat ve mukavemete 
mecburdur.» 

kaidelerine istinat eden yepyeni 
bir tabiye kovdu • 

Sakarya 
muharebesi 

Sakarya moha· 
rebeıi 23 ırün 

ve 22 r•ce fa· 

ıılasız devam e· 
derek 13 Eylülde 
Türk ordusunun 
galebe1ile netice· 
lendi. Büyük Mil 
!et Mecli•i, baş· 

kumandana GAZI 
ünvanını ve müşir 
rütbesini tevcih 
etti. 
. Gazi başkuman 
dan Ankara ya 
döndü. Fransa 
ve Sovyet Rusya 
ile muahedeler 
akdettikten sonra 
müstevlileri hudut 
larımız dışı na 
atacak hareket 
leri arkadaşlariyle 
beraber hazırla
mağa başlad•. 

Bu esnada, ta. 
biidir ki, milli 
devleti zaafa düş 

ni almatan geri ki büyük inkilapçı arkadaş, ürmek tedbirleri. I ' 
durmayan çeşit Atatürk oe J smet / nönü baş başa 
düşmanlarla açık ve gizli cephe. rolü yok. 
lerde !:avaş devam ediyor ve Gazi 

bütün oyunları boşa çıkarmanın ça· 
relerini buluyordu. 

1922 Senesi Temmuzu olmuş· 
t11. Gazi Muotafa Kemal, müteca· 
viz orduları denize dökeceği gü
n~ tesbit ediyordu. Konyaya gel· 
mış olan general Tavnshendi gör· 
ınek bahanesiyle Ankaradan ha· 
reket ederek 23 Temmuz akşa· 
mı garp cephesi karargahının bu 
lunduğu Akşehire gitti. Ve orada 
kurmay başkaniyle ırörüşerek 15 
ağustosa kadar bütün taarruz 
hazırlıklarının yapılmasını karar• 
!aştırdı. Ankaraya <\öndü. Orada 
fikirleri taarruza hazırlayıp Çan
kayada ltir çay ziyafeti verdiğini

gazetelerle ilin ettirdikten sonra 

yalnız bir kaç arkadaşına haber 
ver_er. .A.~U. s• ı. 

24 Ağustosta kararırahı Akşe• 
birden Şubat kasabasına ve 25 
Ağustos sabahı da Kocatepenin 
cenubu ırarbisindeki çadırlı ordu
gaha naklettirdi. 26 Ağustos sa· 
babı 11at 5,30 da büyük bir taar· 
ruz başladı. 30 Atustosa kadar 
devam eden muharebeler netice
sinde Aslıhanlar civarında düş· 
man kuvvetleri ihata edildi ve 
30 Ağ11stosta " Başkumandan Mu· 
harebesi ,, bu kuvvetleri imha 
ve esir etti. Düşman başkuman. 

danı vazifesini a-ören general Tri .. 
kopis dahi esirler arasındaydı. 

Gazi, beş günde Lat'i neticeyi 
almış, lzmir yolunu açmıştır: 

" Ordular, hedefiniz Ak
deniz ileri / .... 

Vatan kurtulmuştur. 
Mudanya mütarekesini Lozan 

muahedesi takip ediyor. 

llozanl Mondoros mütareke· 
sinden sonra Türki, e-

ye dört sulh teklifi yapılmıştı: 
Sevr, 

Mart 1921 teklifi, 
Mart 1922 teklifi, 

Lozan .. 

Sevr'i ve diğer teklifleri biliyo· 
ruz. Fakat, Lozanı tetkik edelim: 

Hudutlarımız: Rumelide, Kara 
afaç da bizde olmak üzere Meriç 
battı. Suriyede: 20 ilkteşrin 1921 
Ankara itilifnameıi hududu. Irakta: 
Milli hudut tehir edilmiş, bilihare 
lngilizlerle ihuırünkü hudut tespit 
olanmoştur. 

Şarkta: Kara ve Ardahan ili· 
ve edilmek suretile 1914 hududa. 

Boğazlar: Gayri askeri mın· 
taka ( Son Montrö, Boiızların 
tahkimi hakkı istihsal edilmiş
tir. ) 

Kiirdistan : .,Bahıe koydurul • 
mamıştır. 

iktisadi nüfuz mıotakaları: 
babıe mevzu olmamıştır. lstaobul: 
Bahis mevzun olmamıştır. 

Tabiiyet: Babis yok. Kapitü. 
lasyonlar : Kimilen kaldırılmıştır. 
Ekalliyetler : Mılli misakımızla ka· 
bul etmiş olduğumuz ve yalnız hı· 

ristlyanlara mahsus olmak üzere 
cihan harbinden sonra akdolunan 
llütiln beynelmilel muahedelerdeki 
hükümler. 

Askerlik : Boiazların gayri 
aıkeri mıntakalarında dahi 12 bin 
asker balondurmak bakkı ve bu 
mıntakalarda dahi yabancı kont• 

Ceu : Bahis yok. Mali hüküm• 
!er : Tam l•tiklal. iktisadi hüküm• 
ler: Kapitülasyonların her nevi ta• 
mamile ve ebedi olarak liiivolun• 
muştur. 

loönünün muzaffer kumanda
nı, ayni zamanda büyük bir dip• 
lomat olduğunu daha o zamanlar 
Mudanya mütarekesi ve Lozan 
muahedesiyle göstermiştir. 

. • sonra Vahıdet-

1 

Türkiye 1 Büyük zafe~den 

Cümhurıyeft tin kaçmış, er· 

lesi günü Büyük Millet Meclisin· 

ce azledilmiş, yerine halife olarak 
Abdülmecit ıretirilmişti. O da ıri· 
deceıkti, fakat zamın1nda .• 

Lozanda müzakereler cereyan 
ederken Büyük Millet Meclisi ken· 
di keneli.ini '••hetnıı1tr yoni seçim 

yapılmıştı. Bu yeni mecli• 13 A· 
ğutos 1923 de Lozan muahedesini 
tasdik ve 13 ilkteşrin 1923 de de 
yeni Türkiye devletinin merkezi 
Ankara şehri olduıiunu ilin etti. 

Fakat yeni Türk devletinin 
adı elin "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükQmeti,. idi Bu isim ise 
yeni devletin hüviyetini ifade ede
miyordu. 

Milli iradeyi nefsinde cemet• 
miş olan böyle bir hükümet milli 
hakimiyeti, yani Cümhuriyetti. 
Bunu açıkca neden ifade etmem•· 
liydi ?. 

Ankara yeni Türkiyenin idare 
merkezi ilan edildikten bir müd· 

det sonra o zamanki Vekiller hey-
' eti bakl.mda mecliste bir takım 

tenkitler baş gösterdi. 
• 

Mecliste bir hizip belirdi. 

Bunun üzerine Atatürk, Çan· 
kayada nezdinde toplanmakta o· 
lan Vekiller Heyetine iatifa zama· 
nının geldiiini söylemiş ve mec· 
liste yeni vekiller heyeti seçiminde 
o zamanki kabineye dahil bulunan 

vekillerden seçilen olursa onların 
bu seçimden sonra da istifa ede· 
rek yeni kabineye dahil olmama· 
)arı esasını kabul ettirmiştir. 

Vekiller Heyeti bu •uretle is· 
tifa ettikten sonra herkes grup 
grup resmi ve hususi s11rette ~op 
!anarak yeni Vekiller heyetine 
kendince aza ••çm•i• başlamış· 
tır. 

Bu hidiaeler 27 ve 28 ilkteş• 
rin günleri cereyan etmektedir. 28 

ilkteşrin günü parti umumi reisi 

sıfatiyle Parti idare heyeti içtima

ına davet edilerek partice tanzim 

edilmiş olan liote hakkında reyi 

alınmak istenen Atatürk, listeyi 
gördük ten sonra bu listeye dahil 
bulunanların da ayrı ayrı fikirle

rinin sorulmasını tavsiye etmiştir. 

Hariciye Vekaletine namzet 
gösterilen Yusuf Kemalin ve ik
tisat Vekiiletine namzet gösteri· 
len lCelalin bu vazifeleri kabul 
etmedikleri ve Parti idare heye
tinin dahi kat'i bir liste yapama• 
dığı görülmüştür. 

Atatürk o gece bazı arkadaş. 
larını yemeie davet etmiş ve ye
mekte "yarın Ciimhnriyeti ilan 
edeceğiz .• 11 demiştir. 

Yemekte bulunanların bepsl 
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