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Bu Büyük Bayram Hepimize Olsun ~· 

Mutlu günümüz 

12 inci Cumhuriyet 
bayramı hepimize 

kutlu olsun 
Türk kurtu!uş zaferinin şe

ref Vt! kıvan~l:ı doldarduğu 
yurdun, Türk kanile sul..ıdaI!ı
ınıı yan:k ve yık ık h ırabesi .1ın 
üstün:: güneş gibi dojan Cum· 
huriydimiz cın iiçünc;i y. lını 
bulduk. Hep birden kuthılad ı ğı 
mız bu b. yıamlar b:ıyr ırn.nın 

on i~d yılı i t~diftimi ı , l eki di 
ği •niz bütün eyil•kl , rle ve var · 
lıklarla d:>ludur 

t ler yöod~ üstüolüğiim:izün 
aua cevherini ortaya koyan 
kaynaklarımız, Cumhuriyetin 
yaratıcı kudretile en kısa gün· 
lerde asırların başarılıklığını, 
canlılığın en ateşli benlikleri· 
ni doğurdu. Türkün inan ve 
istek kudretinin ne yaman bir 
baıarıcı olduğunu cihana gö•
teren Türk Cumhuriyeti on 
ikinci yılında Türk'ü medeniyet 
ileminin anlaşma ve barışma 
yıldızlarından biri olarak par· 
latb. Sanat ve işçilik aleminde 
kendi kendine bir dayanık ol· 
du. Velhasıl benliğinin bütün 
inceliklerile acunun saygılı 
bir varlığı oldu. 

Türk yurdunu çelik bağ· 
larla bir birine sım sıkı bağ· 
lıyan Türk Cumhuriyeti, güzel 
yurdu çelik çarkları dön· 
düren yaşama ocaklarının me
deniyet anıtı olan bac3larile 
göklere yükseltti. 

Yurddaılar! bu gün binbtr 
sevinçle kutluladığımız bu bay· 
ram bütün varlığımızı sağla· 
yan. koruy:ıo ve şerefli baş 
larırnıll güvencin bütü kudre
tilc dik tutturan Cumhuriyet 
güneşinin doğduğu günün 

bayramıd.r. 
Bu bayramın tadıoı, bizim 

kadar bilen yoktur. Çünki: 
Onun bu gün ısıttığt ve ebe
diyyen ısıtıp ısttıp aydınlata
cağı bu yurdun büyüme ve 
yükselme suyunu damarları
mızdan akıttık. Bu güneş, er 
meydamnda gömülen kardeş . 
lerimizin, babalarımızın, yav· 
rularımızın göklere yükselen 
ruhlarının biriktirdiği ebedi 
ışıktır. Onunla ısınıyor, onunla 
aydınlanıyoruz. 

Bu aydınlığı parlatan bu 
ııcaklığı yurdumuza çeviren 
varlık önünde benliğimizin bü
tün saygısile baş eğelim!. 

Bütün bir yurdu acı duy 
iUlardan, hüsran ve mahru· 
llıiyetten kurtarıp Cumhuriyet 
:ışığının altına seren büyük ya
l'adıcının, Atatürk'ün eşsiz ve 
ac>nauz varlığı önünde minnet 
\re şükranla eğilelim! 

Var olsun Trük Cumhuri
)'cti! 

Dr. SADl KONUK 
BurH Saylavı 

--------------------~-------------llBlll------~------~-------------------

C um huriye t Bayramı d .. n törenle başladı 

ATAlÜRK 

Cumhuriyet bayramı dün 
baılamııttr. Günlerden beri 
hazırlanan Burlil dün öğleden 
sonra tamamen bayraklarla ve 
taklarla donatılmıı bulunu-

yordu. Saat 15,5 da Cumhu~ 

riyet alanina toplanmıya bar 
layan ıehrlmizdeki bütün ku
ruUnr, mektepliler, ve Halk 
ile Hükümet ifyarlan; batda 
Sayın İlbayımız Şefik Soyer 

ve C. H. Parti başkanımız 

B lŞh 1k.ıınım12 İsmet İnönü 

Sadi Konuk olmak üzere bu 
alanda yerlerini almıılardır. 

İstıklal mar§ile merasim 
beolamış; mar§t müteakip bü. 
tün teıekküllerin hazırlayıp 

beraberlerinde getirdikleri çe · 
lenkler birer lıirer Atatürk 
anıtının önüne konmuştur. A· 
mt bu çeltnklerle güzel bir 
çiçek bahçesi haline gelmfıtfr. 

Çelenk konma töreninden 
sonra Yarşarbay Zehra budunç 

Marc 'jal Fc z ı Ç .. km:ı.k 

kürsüye çıkarak Cumhuriye · 
timizi ve Atatürke kartı bü. 
yük Türk Ulusunun bağlılığı-

nı anlatan çok güzel ve he
yecanlı bir söylev vermı,. Ve 
onuncu Cumhuriyet yılı marş1 
söylenerelr törene son veril · 

mlotir. Gece her taraf donan
mıı bulunuyordu. 

29 ~10 1935 
GÜNDÜZ 

1-İlbaylıl:ta saat 9 dan 

C. H. P Genel Sekreteri Recep Peker 

9,30 kadar Devlet adına ka
bul rumt (Ayrı programagöre) 

2 - Cumhuriyet alanında 
kutlulama merasimi, 

A-İlbayla Komutan tara· 1 
fındao merasim yerinde top· 

lanan a2ker, OkulJar ve Hal· 
kın Bayramının kutlulanmaaı 

Cumhuriyet alanına gele
cek kıt'a Okullar ve Halk ıa
at 9 da gelip krokiye göre 
yerlerini almıı bulunacaktır. 

- Ardı üçüncü sahifede -

......--...----·----_...------~ ........ _n•••------------
~.italyan ord~u -~~n 
~;taarruza geçti 

Şimalden Makkala üzerine yürüyor 
~-

İtalyanlar bir hücum esnasındn 

İstanbul 2~ (Telefonla sabaha karşı). -- Bu 
gün geç vakıt alınan haberlere nazaran It:ılyan 
ordusunun Habeşistanın şimal cephesınden 
umumi taarruza geçtiği ~e .~akkale .üzerine j 
doğru yürümekte olduğu bıldırılmektedır. 

ltalyan uçakları bu taarruzu himaye etmek
tedir. Uçaklar muhtelif bölgeleri bombardıman 
etmişler ve .Harrar telgraf ist~sy?nunu t~hrip 
etmişlerdir. Italyan ordusunun ılerı hareketi son 
dakikaya kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Ajansın verdiği malumat 
Ankara 28 (A. A .)- Habetiltanda cephelerde eaaıılı bir 

hadise olmamııtır · 
Royter ajansı' Habetlilerin Güne! cP.phesinde mukabil bir 

taarruza geçecekleri ıayiaları dolaıtıgını yazıyor. Habeş ordusu 
Baı komutanının Harrara vardıktan ıonra Güney cephesine 
hareket etmeıl emrini de almıt bulunduiu bildiriliyor. 

s ' in söylevi 
MusoUni dün önemli bir söylev verereku 

bu yEI itaıya için Adua yıh olacak 
demiştir. 

1\1. l\Ius ol:ni 
Gelt.c_lımyıllar da ltalya n 

doğacBktır. 

lstanbul, 28 (Telefonla ge
\!e ~1nrıs .nden sonra) - Bugün 
Roma d a n alınan mnlumatll 
t azard n ; M. i\h:so:ini Fa§ist · 
'erin Romn üzerine ) ürüdük 
lerı nın on ik inci yıl düniimü 
m ü•rn sebeti}·l · ö nemli bır söy
le v \'erm iştir . 

M. MucoHni bu söyle \'incit": 

bilhassa ŞUl\1 f\ rı ka~detmi~ 
ve <lcmi~ti r l<i : 

" - Üı1 lK\ Y ı l Öll C ..! bu 
g ün Fa ~ isllerin Roma üzer ine 

yürüdüğ~ g~ndü. Bugün iAe 

İtal ya için Adua yılı olacaktır. 
u,uım için daha hayn l• günler 

35 Hükümet Italyaya karşı 
silah ambargosu koymuş 

Cenevre 28 (A . A ) - Otuz beş hul. üınet hah aya karşı 
Gilah <.mbargosu hakkındn aldıltları tedbirleri uluslar sosyete
sine resmen bi!dirmitlerdir. 16 hü~umet de finansal zecri ted
birlerin t•~tbiki 16 hükumet de ithola t yasaklığı, yedi hükfı. 
met de bazı ha m ma ddeler ihracı, dö rt hükCtm~t de karıılıklı 
müzakeratın tatbikı hakkında zecri tedbirler için sosyeteye 

müsbet cevap vermi~lerdir. 

Kızıl ay kurulunun yardımları 
Ankara 28 (A. A.) Kızılay kurulu ıon bir haft~ içinde Kl· 

ği yer dedrenmesfnden zarar görenlere çankını yangmında ev
leri yananlara ve göçmenler için ikinci genel müf ettiılik tm· 
rine ve lıtanbulda Eyüpta yapılmakta olan verem dlıpanaeri· 
n' 3770 lira yardımda bulnmuıtur, 



Sahife 2 
il ıc: 

Doğduğu gibi : 

Kutlu şehitler! .. 
Biz, on altı m ilyonu geçen 

Türk ulusu, bugün cumurlu· 
ğumuzun on ikinci yıl dönü
münü kutluyoruz. 

Şimdi yurt sevinç ve neşe 
içindedir. 

Her Türk yüreği, geleceğe 
inanla çarpıypr. 

İçimizde sonsuz mavi de. 
nizlerin bitmiyen dalgaları 

var. Masmavi göklerin süzül
dükce derinleşen, deriırıleşUkçe 
enginleşen parlak açılış1 içi· 
mizdedir. 

Hürrüz !. diye ufuklara 
haykırıyoruz Sevincimiz, ne
şemiz, güvencimiz işte bun
dan! 

Mutlu şehitler! Yurt şehit
leri! 

Sizin sevgili, hürriyet ka· 
dar sevimli ruhlarınız yaşıyan 
her Türkün hür vicdamnda 
dalgalanan ay yıldızlı birer 
bayraktır. 

Biz şimdi sizleri şerefimiz, 
bayrağımız diye kutluluyoruz. 

İstiklal için, kurtuluş için 
akıttığınız kanlardan cumur
luğumuz enerjiler alıyor. Top· 
rağa düıen başlarınız, cumur · 
luk anıtı üstünde yükseliyor, 
büyük şehitler ! 

Gözlerimizde sizin inanı· 

nız parlıyor. Özgeçiniz :yürek· 
)erimizde kuvettir. 

Uluı yaşasın, deye yurt 
topraklarına düştünüz, adsız

lar !.. 
Biliniz ki bizim de içimiz· 

de aynı ateı volkandır. Size, 
ıizin parlak ve kutsal katını· 

za eriımek ... Bu ulusal ergin
lik uğrundaki kararımızın 

yükselişi olacak. 
Genç ruhlarımızda sizin 

hızınız var, sevgili ıehitler ! 
Cumuriyet: için getekirse 

ölüme güle güle gideceğiz. 
Ulu Türk onurunu kur· 

tarmak için çarpıştmız ve bu 
yolda ölmesini bildiniz.. Ne 
mutlu sizlere ki, bugün onaltı 
milyonu geçen baş minnetler
le, saygılarla size bakıyor, 

ulu ıehitler ! 
Hayatımızı . utkularımızı 

ıize borçluyuz. 
Tarihimizi, benliğimizi eiz 

yaptınız, siz yarattınız. 
Hür yurt çatııı kemikkri · 

nizden kuruldu. Feragatınız bu 

Cumhuriyet 
balosu 

Bu akşam Uray salonun
da İlbayımız Şefik Soyer ta

rafmdan hükümet adına bir 
balo verilecektir. 

Araba ça 1 maş 
a a..., a kıırm&ş 

İ n t i z a m mahaJleslnden 
Rusçuk 5olı:ağında 43 numara. 
da oturan 50 ya şiarında r~~eh 
medin sürdüğü fırın arabası; 

Mizan oğlu mnhaHesinden 
geçerken dört yaşında İbrahim 
oğJu Bürhaneddine çarparak 
çocuğun sağ ayağını kırmış

tır. Mehmet yakalanmı~tlr. 

Ya g n şBa ıcı 
Dün saat 17 30 da Ham

za bey mahallesinde 40 nu

maralı evde oturan Aziz oğlu 
İbrahim; evın&n avlusunda 
yemek pişirirken etrafa sıç

rayan bir kıvılcımdan ot·ada 
bulunana kuru otlar tutuş· 

muısa da derhul yetişen et. 
faiye bu ateşi söndürmüştür. 

Bir sarhoş 
Tatarlar mahallesinden 

Kurtulu§ caddesinde 
Etem oğlu kahveci 

oturan 
Osman 

umumi fstirahatı bozacak şe
kilde sarho§ olduğundan Zabı
taca yakalanarak hakkınaa 

muamele yapılmıştır. 

çatımn harcıdır. 

Öyle bir yurt yarattmız ki, 
yıkılmıyacak ulll şehitler !. 

Şimdi ruhumuz, benliği

miz sizin can veren hatırala

rınızla dolu .• 
Ülkünüzü ufuklardan ufuk

lara tavtyacağız. Her nesil 
bu kutsal ödevi yapacak. Bu. 

na şahit olun, adsız şehitler !. 
Adsız mı dedim size, ey 

ölmez adları Türk olan şehit
ler!. 

Sizin hürriyet ve istiklal 
yolunda ölüme kadar dayanan 
feragatiniz, başka hanki adı 
alır?.. Şunu bilirsiniz ki bu 
gün cumurluk ve özgenlik 
uğrunda her Atatürkçü Türk 
birer adsızdır. 

Size ve ülkünüze daima 
layık olacağız, kutlu ~ehitler!. 

TAHSİN UYGUR 

ı-ı---S U-K----~U--T-·----,. y:~ı 

Hnkkın Sesi 

Ulu dağ 
fitar ağdı 

Evelki g ceden beri ş~hri
m.ze fasılalal'la. yağmur yağ
mıft:r. Ulu dag n 17(10 met .. e 
den :ıonralti yüksek "Yerlerine 
de ydın ikinci karı yağmıştır. 
Dün omda Sümer bankın 

Lamg rn fabrık sı için su tet
kikatmda bulunan mühedis 
Neciple yarcoancısı dağ kulü
bünden Nusret ~ehre dönme;. 
ğe mecbur kalmı,lardu. 

Ki.ut··,. direktörü
m z asta 

İibaylık Kültür direktörü
mümüz Fakir Erdem bir kaç 
.gündenberi bJr üıük sonuncu 
olarak hastalanın \:tır. Bu yüz 
den dairesine gelememekte
dir. Kendisine şifa diler ve 
geçmiş olsun deriz. 

Et kaçakçıhğı 
ya anla 
ya alandı~ar 

Muradiye mahalJesiııden 
Et kaçakçılığı yapan Bahattin 
ve Ahmet isim erindeki iki 
arkadaş evlerinde kestikleri 
s1ğır etini pis bir çuval içine 
koyarak satmaya götürdükJeri 
sırada mahalle arasında giz· 
lenmiş ol n Belediye zabıta 
memurları tarafrndnn yaka· 
!anmı~tır. Çuval içindeki kırk 
kıfo etle bir miktar kıyma da 
müsadere cdı!miştir. Gene et 
kaçe.kçHn üç kızlar mahalle
sınden İbrahim de kaçırdığı 
etlerle ve damgasız bir tera
zisiyle yaJp;lırnmJ~tır. 

Ordl e "ndek· 
d .. ğün 

Evelkı g .. ce Ordu evinde 
Hoca Ali zade okulu öğret. 
menlerinden bayan Mu;,zzezle 
Kültür intıpekıörlerinden Fa
ik Doğü.nm evlenme ve bağ. 
lanma töı·enleri yapt!mıştır. 

Geç vakte kC1dar devem e
den ou düğünde sayın İlba
yımız Şefik Soyer de bulun
muştur. Gençlere !aadetler 
dileriz. 

Lağve i e bir 
1 kö mek ebi 

İnegölün Sülüklü gö1 kö
yündeki o -.ulun sıhhi ve ted. 
risata elH:rı§li oimadığı gör~-

feda.kar (Pervjn abla) siyle, 
memleketinden yüzlerce kilo
metre uzak ve yabancı bir ı Roman ı I A. Turgut ı 

-:::-:-=:~b:c:.~o:~::ı 
mahrumiyet içinde vatanın 
omuzlarına yüklediği vazifeyi 

yapmak içiu uğraşan bir (As. 
ker) in hırçın, küskün, kırıcı, 
hırpalayıcı, bezgin ve musıa. 
rip Nermin ablası (!) ne tew 
zat?!. Sonra bu askerin pek 

yolcunun bir bardak auyu bir öylece kald:. 

hamlede içtiği gibi Nüzhet de Nermin abla (!) 
bu mektubu bir hamlede oku Ne güzel bir isim, ne ~ü-
muıtu. zel bir terkip değil mi? 

Son kelimeleri bitirdiği Nermin abla (!) 
zaman yıldırımla vurulmuş Senin bu terkibin bana 
gibi sendeledi ve sandal ya Ü· Mahmut Y e~arı'nin (Pervtn 
zerine yığıldı. Gerilen yumru- abla) ııını hatırlatıyor. Bilmem 
ğunu şiddetle masaya vurarak ıen bu romanı okudun mı? 
derin bir nefes aldı. Sonra Her hicrana göz yuman, her 
sayıklar gibi ölgün bir sesle : istirabı kalbinde uyutmıya 

- Ya!.. Nermin abla •. Beni çalışan içli, hassas bir (Pervin 
günlerce mektupsuz bırakma• abla) nın hikayesi .. 
nın sebebi bu idi ha?.. Mektubunu okuyunca der· 

Bu akibeti bilmeli ve dü. hal bu (Pervin abla) yı hatır-
tünmeliyim.. ladım. Sonra kendi kendime 

Diye inledi. Baıı avuçları bir muknyese yaptım: Mahmut 

araıına düıtü. Nazarları müp- yasari'nin içli, hassas fakat, 

uzun ve hicran dolu aylar. 
günler geçirerek sonsuz bir 
iştiyakla Bursa'ya avdetinde o 
samimi ve saadet fışkıran ~ u 
va içinde pek sevdiği Nermin 
ablasını bulamaması .• Ne feci, 
ne felaket değil mi?. 

Nermin ablasının bütün 
hicran ve elemlerine ortak 
olmayı abtetm"ş olnn o asker 

kt; burada, sonsuz bir tevek
külle bir hicran ve her i:;tira
La boyun eyerclı: ancak istik
balin hayalıyle avunur ve ya
tarken; Nermin ablanın -bü 

e~·inos suni 
ohumlamaı 

is as· o tB 
lıbayhk Daimi encüme

nince merinos koyunları için 
bir suni tohumlama istasyonu 
yapılmasın .... karar verilmi~Hr. 
Bu istanyon Cumhuriyet cad. 
des• üzerlndP. Husisi Muhase
beye ait nrsa üzerinde ilk 
baharda yapılacaktır. -
Tüır ~te nefis 
geç inli., i 

Türk köy]üsünün nefis 
geçkinliğini görmek için köy
lere gitmelidir. Hele dağ köy 
!eri bu yüce Ulusun yaradı-

lışındaki büyüklüğü daha zi· 
yade gösterir. İşte bir gezide 
gördüklerim: 

- Orak zamanı Orhan 
ilinin dağ köylerinde idim. 
Giineı tepeden :nme cayar 
cayır ortahğı yakıyordu. Türk 
anası bir yaşmdaki oğlu Hü
seyjne biçtrği Çavdar tarlası

sm demetlerinden çatılmış 
bir gölgecik yapmış. Hüseyini 
tarlanın çı:ıısı içine, bu göl 
genin altına yatırmı§tı. 

Büyük Türk anası nasırlı 

ellcrile çavdar tarlasını biçer
ken Hüseyin bir ara ağ1ama
mağa başlud&. İşte bu zaman 
işine dahniş, nasır elli anası

nın ince kalbinden sızan sev
gi ona işini bıraktırdı. Kadın 
Hüseyin yanma yardı. Ve a
na uğul arasında şöyle bir 
gönül ahp vermeğe başladı. 

- Anan cayır cayır sı

cakta yanıyor Hüseyin! sen 
gölgede rahatca yi\tamayon
mu?.. Çocuk ağlıyordu, ana 
Çllcuğu kucağına aldı. Öptü 1 

meme verdi ve gen toprak 
çızısı içine, iki çavdar deme. 
tinin verebileceği yufka göl
geye bıraktı. Sonra kızgm 

güneşin altmdaki iıine döndü. 
H.C. 

lerek köylünün yeni bir köy 

okulu yapmrrnma kadar bu 
okulun lağvı İlbaylık daimi 
encümenince karar altına a

lınmıştır Bu köy öğretmeni
nin tahsisatı İlçenin Mozal 
köyüne almm1ştlr. 

tün eileyi olduğu gibi- o bi. 
çare askel'i de isUrap ve yeis 
içinde atarak o mes'ut yuva
dan uzaklaşmam bir . felaket 
değilmidir Nermtn abla? Niçin 
niçin bana bu cümleyi yazdın? 

Karde§inin eyiliğfni, ve saade 

tini düşünen bir Nermin abla. 
um bunu yazdığına inanayım 
mı? 

Anlıyorum ki; bu gün çok 
sinirli ve çok hırçınsın Ner
min abla.. Binaenaleyh seni 
teskin etmiye çalışırı:ıalıyım. 

Saadetini istediğin bu karde
§inln (!) bu satırları semi tes· 
kin edebilirse ne mutlu, •• 

Hakhsm Nermin abla; ne 
Irn~dar sinirlenseo, her §eye 
her veye ne kadar küskün oL 
san haklısm kızım.. Pardon .. 

Kızım d~dim . Bilmem bu ke· 
lime nasıl ağzımdan kaçtı •. 
Ben de ~u dakika çok fena 

ı çok perivnn bir haldeyim, ne• 

Ne Olursa 

Türk anası : 
Bu gün büyük bir sevinç ve 

neşe içinde coşan Türkiye bu se
vincinde o kadar haklıdır ki hiç 
bir Ulus onun kadar haklı olamaz. 
Binbir uçurumları aşmış, yokluk
tan varlık yaratmış, ezildi, denil
diği günde dip diri ayağa kalkmış, 
onun için düşünülen her şey değiş
miş, yine tarihlerde bir ata sözü
nün timsali olarak yaşamıştır. 

"Türk gibi!,, sözünü yıllarca dilin
den düşürmiyen batılılar için bu 
kelime bazao merhamet ve hazan 
adalet demekti. 

Şimd. coşkun bir halde bütün 
caddeleri dolduran kalabalık ara
sında gözleri yaşlı anneleri düşü· 

nüyorum, onların arslan gibi o
ğullarını .1 kaıandırdığı bu günde 
Türk anasma derin saygılar du
yuyorum. Her Türk anası, savaşa 
ve ateşe giden her oğlunu, anahk 
duygusile yamnda alıkoymak de
ğil, ona yalnız şu sözlerle vakarlı 
bir nasihatta bulunur; 

- Oğlum, git, düşmandan 
dönme, dönersen benden emdiğin 
süt haram olsun!. Bu ne büyük 
feragattirki ölümü en büyük onur 
sanır, açlık susuzluk bunun ya
ııında hiç kalır!. 

Bütün halk şarkılarını dinleyin, 
bütün asker türkülerini toplayın, 
bu iki varhğın birbirine nasıl 
bağlandığını çok yakından göre
ceksiniz. 

Bir kaç gün önceydi, bir genç 
köylü ile konuştum. 

- Cumhuriyet bayramı ne za~ 
mandır? dedi. 

- Üç gün sonra .. dedim. 
Genç içini çekti. Daha bu mem

leket için yaşayacak ve tarih ya· 
ratacak olan bu keskin bakışlarda 
bir çok şeyler bil~n cessur bir a
damın hali vardı. 

- Ben, dedi, yedi günlük bir 
baba çocuğuyum. Altı yıl askerlik 
yapan babam sonunda terhis ol
muş, köye gelmi~, alta yıl kendi
sini beklıyen anamla yedi gün 
kalmış, sekizinci gün Balkan pat- · 
lamış. babam gene gitmiş, fakat 
dönmemiş.. Genç köylü arkasın

dan şunları kattı: 

- Fakat tanrı hepimize öyle 
şerefli ölüm nasip etsin! 

Ey damarlarında bu asil kanı taşı· 
yan gönüller, siz bu arı duyguları
nızla daha nice tarihler yaratacak 
ve adınızı baş eğdirerek söyletecek· 
siniıt Atatürk'ü yetiştiren ana bü
tün gözleri yaşlı anaların timsa
lidir •. 

işte bütün geçmişteki Türk ha
yatı ve erkekle elele koşuşan, 

genç, ihtiyar, adı bilinmiş, bilin
memiş yüz binlerce Türk kadını, 

omuıdarında mermi taşıyan ana , 
bütün siperlerdeki arslanlariyle bu 
yurda yaptığı iyiliğe kanmamış, 

cephesini saranlara bir analık si., 

- Ardı üçüncü sahifede -

ler söylediğimin farkında de
ğilim .. Duyduğum yeis ve çek 
tiğim istirapları birer birer 

dokerek müşfik bir abla (!) 
sesiyle teselli edilmiye o ka
dar muhtacım ki; Nermin ab. 
la, sorma .. 

Ne diyordum.. Haklısın .• 
Evet haklısın Nermin abla .. 
Senin sinirleneceğini, bezgin 

ve mustnrip anlar yaııyacağı· 
nı tahmin etmeli ve düşünme 
liydim, Bu kabahatın bende 
olduğunu tnkdir ye iytiraf e
diyorum. Senin bu hırçın ke
limelerine muhatap olurken 

hu günahı annenden ziyade 
benden aramalısın .. Müsebbi
bi benim zira.. Bunu; ilk 
mektubu hasreiy)e yaşadığım 
o yuvaya gönderirken dü,ün
meliydim •. Fakat; Nermin ah· 
la mazurdum.. Ne ise, bunları 
geçelim ... 

- Bit~edt -



ON İKİNCİ YILIMIZ .• 

Büyük Türk Cumurluğu. bu 
gün Onikincl yıl üıtünd~, 

utkularla dolu hayalını yük· 
selUyor. 

Türk Cumurluğu, daha çok 
yılları utkularla, ıereflerle ta
rihe inamlıyacak. 

Türk Cumurluğu, dünyanın 
en karııık, en sıkıntıh devir
lerinde, her attığı adımda ba. 
ıarıklar yaratan bir cumurluk 
olarak tarihte ya~ıyacak. 

Türk Cumurluğu, Türk ya
ıaClıkça yaııyacak. 

Türk ki, ölmezliğe ermit· 
tir. 

Cumurluğumuz da ıonıuz 

ve ıonra&ızdır. 

* Türk Cumurluğu nasıl ku· 
ruldu? 

Bu, büyük hadiseye temel 
olan olgular (vak'alar), büyük, 
çok ıerefli bir yiğitlik desta
nıdır, destanlar silsilesidir. 

Koca bir ulus, hayırsız bir 
kaç südü bozuğun elile Mon
droıa ıüriiklenlyor, Sevrde bo
ğulmak iıteniyor, parçalanıyor 

ve her parçada bir yat bay
rağı dalgalanıyor. 

Onun batındaki paditah 
denilen yurhuz, kendisini düı· 
manın oyuncağı yapıyor, ek· 
mek kapusunu yad ellere bı

rakıyor. 

Fakat, Türk'ün ulusal öke· 
liğt (dehası) kendi bağrında 
yarattığı yer yüzünün en bü· 
yük adamını, en yaman kah· 
ramnını bütün bir dü§man 
evreninin karıııında, Ulu Tür· 
kün sönmez güneşi gibi yük
ııelUyor. 

O, ilk atılııı karanlıklara 

yapıyor. 

Sevgili yurdun her buca
ğını kaplayan ölümlü geceleri 
sıyırıyor ve haykmyor: 

-Türk öldürülemez! 
Ve Türk döleolni (azmım), 

Türk irdesini {iradesini) bütün 
acunda ıahlandardığı zaman 
ölmüı sanılan bütün bir yurd 
kahraman görkemliği (haımeti) 
ile ayağa kalkıyor. 

Onun bir buyruğu ile 
maddi, manevi varlığım, er
kinlik (İstiklal) ve kurtulut 
yollarına döküyor. 

Utkular utkuları, baıarılar, 
b~ıarılan omuzluyor. 

İnönlerinde, Sakaryalarda, 
Dumlupınarlarda eutz Tür
kün en yaman, en kutsal ut
ku çağlayanları coıturuluyor. 

Bu durdurulmaz çalkamı 
ka111ımda tarih duruyor. 

Bu önlenemez ayaklamı 

karıııında acun suıuyor. 
Ve bir ulus, ulu Türk U• 

lusu bağrındaki ateı inanile. 
baıındaki güneı irde1lle tarihe 
doğuyor, ebediyete doğuyor, 

Yolunda can veren, baı veren 
her ıehit Türk'ün ruhuna do. 
auyor. 

Analar gözyaılarını sildi 
ler. Y aılılar bir derin nefes 
aldılar. Kızlar hıçkırıklarım 
dtndtrdller ve körpe yavrular 
hür Türk göklerine en arı 
(lllaıum) nefeslerini sundular. 

Türk kurtulmuıtu.. Türk 
kurtulmuıtu ve kurtulan Türk 
<> '8'Ün, bugün utku neı'esiyle 
nıeıt olmadı. Kurtaran ona 
Yent ufuklar açtı; yrni hızlar 
"'erdi; Yeni hamleler yaptırdı. 

Soyııallık yolunu, soysal 

TAHSİN UYGUR 

evrende üstün Türk yolunu 
açtı. 

Türkün boğazına geçirilmiş 
manevi tutsaklık zincirlerini 
de birer birer kırdı. 

Türk'ü yeni benltğile, yeni 
varlığıle her köşesinde bayın• 
dırlığın anıtları yükselen yurt 
üstünde yüceltti, işte bu gfin 

ilerici duygularımızla, y ükseL 
mek inanını, en kutsa! bir 
inan gibi göksümüzde ta§ıya

rak bir ülkü, bir ideyel çev
resindeyiz .. 

Ve işte cumurluğun en 
büyüğü ooiki yaşında Ôlan en 
körpe, en genç nesli sokakları 
neı·eden çığlık gibi dolduru
yor. 

* Bu güne kadar büyük Ön· 

derin her işaretile yaratılan 

eserleri saymıya ne luzum · 
var? 

Oniki yılın içtne a11rlar 
sığdırıldı. 

Bunu tarih daha 
daha nurlu belagatile 
yecek. 

engin, 
söyH · 

Bugün, dünkü düımanla
rımız da bizi öğüyorlar ve 
kutlulayorlar. 

Bugün Türk yurdu yan 
bakılamıyacak bir ülke ener
jisine kavu§mU§tur. 

İrdesi tunçtan, inanı çe
likten ordular, asrın en ileri 
donatısıyla (techizatile) güzel 
yurt sınırlarında ulusal onu
rumuzun bekçili ve nöbetçi· 
ıidirler. 

O ordular ki en dermansız 
sanıldığı zamanlarda adları ve 
yaradıhıları tarihe örnek di
ye geçen utkuları yaratmıı· 

lo.rdı. 

Türkiye Cumurluğu ordu. 
ları dünyanın en ünlü. en 
ıanlı orduları dır. 

Türk orduları, en çetin 
savaşlar için, dün olduğu gibi 
bugün de Ulu baıbuğun yü
reğine yüreklerini bağlamıı· 

lardır. 

Ve Türk orduları evren 
barııınm, acun dirlik ve dü
zenliğinln direkleri, destekle· 
ri<lir. 

Bu, Türk için ne şereftir; 
yeni Türk için, Atatürk Türkü 
için ne eııiz bir erkidir!.. 

Türk bilgi dünyası hP.r yıl 

daha aydın bir çehre ile yük
seliyor. 

Durmadım artan okulalar, 
onlara koşan talebelere yeliş· 
mi yor. 

Bu, büyük bilgi uyanışı 
karo111nda cumurluk, erkine 
ermiılere yaraıan sevinç için· 
dedir; Türk seviniyor. 

Endüstriyel hayat, dosta 
düımana parmak ısırtacak 

değerde eserler vermektedir. 
Planlar eksiksiz taptanmak . 
tadır. 

Amacımız, yurdun her ge· 
reken yerinde bir ve bir kaç 

-Ardı altıncı sahifede-
:::s 

Türk Anası: 
İkinci sahifeden devam -

peri kurmuştur. 
Ey Türk anası! bu ulusa yetiş

tirdiğin en büyük oğlunla bize ye. 
ni bir tarih kazandırdın. Sen ağ· 
lama, si perini bırakıp dönenler 
ağlssın! Bu kutlu günde ı;ana o
lan saygılarımız onurlu tarihin 
kadar büyüktür .. 

F. DALSAR 

Hakkın Sesi 

Halkevimizde 
İlk Nişa öreni 
Dün gece Halkevimizde ilk de

fa olark bir nişan töreni yapılmış· 
tır. Bu törende blunan arkadaşı
mızın intibalarını yazıyoruz . 

Saat 9 da Halkevinin üst 
katındaki salonundayız. kah• 
raman türk ordusunun genç bir 
yarsubayı mşanlnnacağından 

aramızda birçok silah arka· 
daşları \'ar. Hepsi de büyük 
üniformalarını geyerek gel
mişler .. Bir arkadaşlarının en 
büyük gününe; ana baba sev
gisinden daha ileri olan silah 
arkadaşlığının verdiği yü~sek 
bir ilgi ve sıcaklıkla katılmış
lardı . 

Şehrimizde bulunan sücl 
komutanlar, emekli yarh<'ly· 
lar ve nlbay!ardan birçoğu; 

başta tüm komutanı general 
Saip Cevad olmak üzere he
men hepsi bu törene gelmiş· 
}erdi. 

Halkevioin; henüz pek ye
ni kurulmuş olmasına rağmen 
hiçde fena olmayan cazı gü, 
zel parçalar çalıyor. Davetli
ler öirer ikioer snlonda ve o 
dalarda loplan•yorlar. Dünün 
emekli ve yarının da umutlu 
komutanlarını bir araya top· 
layan bu hayırlı tören; saat 
9 da göğüslerimizi lcabartan 
ve bizi çok derin bir kıvanç 

ve sevinç içinde mütehassis 
eden parlak bir şekille ba§• 
ladı. 

Büyük üniformalı genç su· 
baylar ikisıra üzerine salonun 
ortasına dizildiler. Caz istik· 
lal marıma başlarken hepsi 
kılıçlarını çekip selam duru· 
muna geçtiler. Cazla birlikte 
hep birden söylenen ve ayak
ta dinlenen istiklal marıından 
ıonra, genç subayl&r karıı· 

laklı kılıçlarını ha va ya 
yükselterek uçlarını birbirine 
deydirmek ııurettle kılıçtan 

bir çatı kurdular. Ogece nı· 
ıanlanacak çift bu çatının ba
şında yer aldı. Diğer baıtanda 
tüm komutanı girerek nıııın· 

!ananlara yüzüklerini taktı. 
Kısa bir söylevle kendilerine 
saadet diledi. Tüm komutanın 
dan ıonra genç subayiardan 
biride ayni dilekte bulundu 
son olarak; kız kardeıinln nı · 
~anında bulunmaya gelen 
(Cumhuriyet) gazetesi tahrir 
heyetinden Rüıtü Bekir, tii· 
rene gelenlere teoekkilr etti. 

Herbirl kahraman Türk 
ordusunun birer arslanı olan 
bu genç subayların bükülmez 
kollarile çatılı duran bu kı

lıçtan çatı altında ilk tangoyu 
yeni nııanlılar yaptılar. Nı

ıanlı çift herzabitin önünden 
geçdikçe karıılıklı çatılı du
ran kılıçlar lndiriylior ve kın. 
}arma sokuluyordu tören bu 
ıurette bittikten sonra dans 
baıladı. Ve geç vakıta kadar 
salonda bu samimi hava de . 
vam edip gitti. 

Da~etHleri ev sahipleri ve 
niıanlılar bizzat karşiladılar, 
ağırladılar ve uğurladılar, Bü· 
feden izaz ve ikramda bulun 
dular. 

Njıanlanan çift: Fabrika
tör Bay Mustafa mn kızı ve 
Cumhuriyet gazetesi tahrir 
heyetinden Rüıtü Bektrin kız 
kardeşi Münevver ve emeldi 
albay 80.y 1brahimin oğlu 
Türk ordusunun genç subay-

Bi!· mahalleyi alt üst eden yılan 
Müthiş bir yılanla mücadele eden adam anlatıyor 

Yazan : DERVİŞ EDESEN 
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İı ı gücü yılan avhyan ve 
yılanlarla daimi bir mücadele· 
yi kendine sanat edinmiş ol
duğunu söyliyen Necibin, ilk 
korkunç mücadelesi üç yıl 
evvel bütün bir köyü altüst 
eden, heyecandan heyecana 
sürükliyen dikencik ciftliği 

ormanındaki müthiş ejder le 
yaptığı korkunç mücadelesi 
imiı .. Necibin anlattığına , ha· 
kılacak olursa bu. hakikaten 
tüyler ürpertecek bir durum
dadır. Nedp diyor ki: 

- Üç yıl evvel dil::encik 
çiftliği ormanında korkunç bir 
~jderin belirdiğini gelüp bana 
haber vcrmi§lerdi. Gittim. 
Orada, ormana giden patikaya 
ip gibi dizilmiş bir köylü ka
labalığı ile kar§ılaıtım. Bun
lar, ormanda büyük bjr ağaç 
gövdesine çöreklenmlt korkunc 
hayvem dehşetle seyrediy•:>r
lardı. Gördüğüm bu manzara, 
ilk bakışta doğrusu benim de 
maneviyetimi kırmamı§ değil· 
di. Bununla beraber; bütün 
hayatı yılanlarla bir arada 
geçen benim gibi tanınmıı bir 
yılancı için geri dönmek de, 
tabii çirkin bfrtıeY olacaktı. 

N.: olursa olsun diyerek bu 
müthiş hayvana doğru yavaı, 
yavav flerlemeğe ba§lad:m. 
Benim, bu ileri hareketiın 

yılanı da derhal faaliyete ge
tirmlı bulunuyordu. Yanına 

yaklaıtığım sırada ağzı l ' ar
mış, hücum vaziyetine geç· 
mitti. Bir adım daha ilerle . 
meğe vakıt bırakmadan bir 
yıldırım hızıyle üstüme atıldı. 
Artık aramızda evelce anlat· 
tığım o korkunç mücadele 
hatlnmı§ bulunuyordu. Vücu
dumun muhtelif yerlerinden 
kanlar akıyordu. O; beni ısır· 

dıkça ben d~ kendisini alt 
edecek çareler arayor, vücu• 
dümü t:armaınoa mani olmak 
istiyordum. Birçok uğratma· 

lardan sonra buııada muvaf
fak olmuı, artık bu korkunç 
h!lyvanı kendime tutsak etmf§ 
buluauyordum. Bir tıaat önce 
kabına sığmıyacak dadar hır· 
çınlak gösteren yılanın, şimdi 

elimde en sakin hayvanlar gibi 
muob1eıtiğlni gören seyirciler 
bile bu işe hayret ediyorlardı. 
Benim fçin pek güzel bir ka· 
zanç vesllcsi olabileceğini dü· 
~ündüğüm bu hayvan ancak 

bir gün kadar yaşayabildi. 

Hala yasını çek!yorum dedi. 
Bizim, bu şöhretli yılancı· 

nın b:ı~ından geçenler bu ka
darla da kalmıyor. O, yilan
lıırı yüzünden daha birçok 
vartalar atlatmış bulunmak· 
tadır. Kendisine 

- Bu kadar yılanı ne ile 
besliyorsun diye sordum. 

- Yumurta, balık, ciğer { 
ve lmrbağa gibi nestelerle, 
hazan da ıüt veriyorum ha· 
yım dedi. 

Necibin, bu yılan ko· 
leksiyonu arasında gördüğüm 
bir engerek varki; cidden 
korkulacak bir ıeydir. Bu 
yılanın bilhassa yürüyüş, kıv
rılı§ hareketlerinde gösterdiği 
çe\• ildikdfğcrlerinenazaran.dik· 
katedeğerbirdurumdadır. Necip 
güneşin etrafı kızdırdığı bir 
sırada bütün yılanlarını mey
danlığa çıkardı ve her biriıi 
ile ayrı ayrı oynayıp ıakalaş. 
mağa başladı. Tam bu sırada 
hepimizin, orada bulunan bü· 
tün a seyircilerin yüzlerini sa
rartan ani bir hadise husule 
gelmlıU. Yılanın biri 
y ı 1 a n c ı n ı n en g"rgin 
bir ok gibi üstüne atılmıı, 
kulağmı ısırmıştı. 

Bir taraftan kulağından 
akan kanları silerken diğer 
taraftan da gene yılanlariyle 
uğraşmadan bir türlü vaz 
gcçmiyen Necibe: 

- Artık yeter arkadaı 
dedim. Bu kadarı kafi .• 

Zaten, bundan fazlasını 

görecek takat de kalmamııtı 
ki bizlerde ... 

*** 
Bursnnm bu maruf yılım. 

cısına veda ederken bile o, 
gem: ber mutat yılanlarından, 
yılana ola.n merakından tut· 
turup ilkbaharda - birkaç 
boğa elde edebHmek için 
Afrikaya kadar bir seyahat 
yapmak niyetinde olduğunu 

anlatmağa baılamııtı. Yılan· 
lara kartı son derece meraklı, 
bir okadar da sevdalı olduğuna 
şüphe edilmiyen bu adamın, 
eğer bu soo veda söylevine 
de kulak asmı~ olsaydık. Üç 
güodenberi bin zorlukla son
landırmağa çalı§hğımız yazı

mızın da böylece uzayıp git
mesi lazım gelecektt. 

DERVİŞ EDESEN - ·--eM _ _..,.._...--------------
Cumhuriyet bayramı programı 

- Birinci sahifeden devam -

B - Umurui selam: ilbay] 
Koruulanıu Tribündeki yerle . 
rini aldığındn merasim Komu 
tanınan emrile Ti i~areti üze. 
rhıe azker ve halk re ııml ae
la::nı yapacak; Süel lise ban
dosu tarafından çalınacak İstik 
l&I marşı dinlenecektir. Marş 
sonunda merasim Komutanın 

emri ve ikir. ci Ti işareti üze · 
rine selama nihayet verilecek 

larından Recai dir. 
Y r.ni nişnnlıları ve her iki 

ayleyi kutlularken Halkevi 
mizide böyle hayırlı bir bağ · 

laoma işine ilk defa olarak 

yer vermiş olduğundan tebrik . . 
eaerız. 

MUSA ATAŞ 

bir ağızdan 10 nco yıl martı 
söylenecek; yine ayni emir Ü· 

zerine 3 üncü Ti ile merasim 
geçişi hazırlığı baılayacaktır. 

3-Merasim ı:eçişi: 
A - Ordu (İştirak kıt'alar 

Tüm Komutanlığınca tertip 
olunur. ) Süel Lf ıe. 

B- Gıuiler ve şehit ana· 
ları (ellerinde bayraklarla 
yürilycmiyen kahramanlar ve 
~ehit anaları mahsus Tribünde 
yer alacaklar. ) 

C- Üniformalı yedek Su
baylar. 

D - Jandarma kıt'ası. 
E - Polis kıt'ası, Belediye 

zabıtası. İtfaiye. 
F -İzciler, ( Sebat bandosaı 
-Ardı altıncı sahifede-
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Atatürk yurdu gezerken 

Tarilııc büyük bir ~iyasi 
veya iinlü bir komutanın lıa
yatmı ı ıkudu~umuz zaman yü
zünü, sözl'ın ıi, bakı~ıı1 ı t:ısa v
vn r et nıektcn lıo!-ılauır ve (!İz
Jiden giz!Jye : ~ Onu ı;li,;üp 
tammnsmı ne ka, lar isterdik. ,, 
diye df'ışüııCıı·i'ız. 

ŞCıpl ıı~siz },izdeıı sonı"t kiler 
de seneler gcçiplc bııgiiıı Tür
kiydnİn mııkaddeı alını Pliııde 
tulan htiyiik siy:ı:-i. h!iyiik 
asker ve bih·Cık yenilik,·i C:ızi 

.. ... .."i 

Kam:ll Atatiil'k'Liıı lıcyı "anlı 
hnvatmı lakrlirlc lrnı ı~ık lıir . .. 
hayret i~iıııle liğTendikleı i za
man üyle y:-ıparaklardıı·. 

Zaman zaman kııfarnı 
sessizliği iı.;iııde koyunlarını 
mıılıafaz:ı edeıı çrıbaıı, ırnlla
nııı Jıa pis oviııdtı l ıa lhıl rara 
kap:10an ateşli inkılr'ıpı), sil~ılı 

zaferi ile memleketine istikl:\
lini iade eden general, rnmu
riyeti kıırııp il;\n edeıı deYleı. 
başkanı Mnstafa Kemalin ha. 
yatı elbetleki lıeycraıılı oldtı. 

Fakat hu kadal' t~selsül 
ara~mda Gazinin lı;\\'atJlia hiı· 
tek İplil:l l ıiikmediyı ıı· : Türk 
vatanıııa kar~ı nlaıı :l~kı l\.ı. 
yas kabtıl etmeyen ııatmscl 
aydınlalH"ı zek;l va zaplolıın
maz enerji nı c ylıibelcı·i sa ye
simb n vaurna lıiznıet cdc
cektır·. 

llalk arasından çıkmıştır. 
Sade ve miileY[IZİ a.slıııı dairııa 
lıatırlamaktadır da. Anası ilr 
haba~ı Seltmikte ,( )smanlı 
Tür kleriııiıı nıfa lıalli lı:w,ıtım 
yn~ıyorlardı. Geni.{ ynş1a dul 
kalmı~ olaıı anası sı'ıylt:ııdiQi. 
ne gıJrc oıııın hoca olmasrnı 
isliyunhı. Fakal gen~ adoıınııı 
şimdideıı tahii bir ınevli \'al'

dı. A:-;kerliQe giı rııek, · subay 
olmak, diğ·er adamlara komu
tanlık etmek istiyordu. Kendi 
isteği ile ~ehi.nik i!ııniillü süd 
okuluna' girdi. Hiyaziye ve 
süel ara karşı lıususı hilg-ilel'i 
ile tema yüz cdiyol'dtı. 17 ya. 
!'\ın.la nkıt sonııcıı ııarlak biı· • • 
şeki ide verdi ve Manaslıl' okı ı-
ltına yollandı . Scız siiyfoıııeA,e 
ealısıı. Maim lelcr Ye :-.i i ı !er . . . 
yaz it. Pakat 1.h.viı lıep aynidil'. 
Hül'riyeti ıniicl:ıfaa ediyor. 
Tih ki\'c\'İ Yal>,ıncılnı ın bovıın· .. . .. .. 
dunı~ıı ile bozıık sııltaııııı iJ·ı
rcsiııılım kıırtarmak iste\'j ır. 
1905 le kmmay ukiılıırı:-ı l:win 
edilerek kıdemli vi"ızhas1 ol~iıı. . . 
O vakit (Vataıı) adlı bir ihıi-
l~l kımımıı Yardı. Vataııın 
üyeleri ora ya sıı ltaııı devir
meğe ve halk asamblesi ür.e· 

s ısz _ j 

A 

A 

Atatürk Başkumandan 

riııe kıırnlu ınc~ı ıııi biı· id:ıl'e 
kmma~a yf'miıı ile giriyor !ar
dı. Mıısıafa Kern:d cin ornnı 
gİl'İyor. Cnıılı bil' i!ılilal lıar:._ 
keti si"ıı·Ctvcıı•. 13il' Ni'ın bir ar-

ı '"' 
kadil şı ile herahel' ya im l :ı nıp 
lsı..uılıııld:ıki kml lıapis C\'İııc 
ntılıvur. 

Sııı iycdı:ı i--İir!!i'ııı ikrtı (V;l
tan) ııı lıi r rıP,;ı ı J ı ır ıı ı kı ı rrn:ı :~ l;ı 
rııe~gııl nldıı. Snuıa ~fısıl' Ye 
Yııııaııistaııılaıı grccn1 k Sı·l:ı
ııi~e gılli ve g-izltl't.! ayni nc~
videıı ikiııı·i lıir l..ıirlik kımlu . 
(19'.) ') deniıniııi lıa;:ıı l·ıy;ııı 
lı·ı lisdun.ı y.ıkıltlbıı k:ııı~fı. 
Kııı may knınııt:ıııı !--Jf,dİl8 
ge111; ilıtih\l oıclıılarıııııı h;Jşuıa 
geç.ti ve oıılnl'ı İst:ıııhııl iızeı·i· 
ııe ~ev lrnı ti. 

(1910) da Fraııs:ıyn yol. 
laııılan geııeı·:ıl Ali ] lızaııın 
yanına j~yn r cılaı :ık veriiıli. 
Parjsıe bir kaç ~iiıı f!eçinlik
tcn snnra Pir:ırdie'deki büyük 
rnancwalaıı takip rlli. l\Janev
ralar esııasında bi'ıyiik lıiı· siid 
hi lµ·i g-ı'\st enli. Bıı ıııevz ı ı iizı~
rirıe g.ırip bir lıik:\yc :rnbt ılır: 
Bil' ;.ıksanı \';ıbarıcı :ıt;ısenıili-. . ~ 

toı lcı· kendi ;ırabrmda ı~rle::;İ 
giitı iki rnııkalıil nr·du arasııı
da b:ı~byac:ık (Jlau mıılı:ne
ueııiıı tokaıııiıliiııi'ı takip it_;in 
lıulıııırııa l:ıı ı iı·ahedeıı Ycı i 
münab~·ı edivol'hı ılı. Y:ıl;:rn- • .. . 
cı sııb[lylarıla:ı biı·i ilııi:;·ısrnı 
lıilılirdi. F'ıkrirıdc ynıny,ılrıız
ılı. Fak:ıı eı·ırsi gı"rn Jıaı bin 
başhy:w:ı~ı kaı'i yoı i aııltwa
nın yalııız n nldıı;!ıı gı"'ıri'ıl;lü. 
Hıı gnnı.: ~ııbay kırı·nı:ty ba~· 
k:.ıııı ~lı ısırı f'a Kemal idi. 

Mıı!:-l:.ı l'a Kcnıa l artık bir 
ı;: 1 f idi. ~ülırcti giııik(ı) bCıyü
y •. m geııol klll'ııı:ıycbıı hir par
lja idi. Bil' çnk !.mmizonlanıı 
subaylan onırn t~ll'almua top
larııyurdıı. Fakat (1911) İlk
te:?rinimle Tiiı k - lıa lyan kır
Lı patlıyor. :\lıı~ıafa Kt'mal 
onda da p:.ıdak lıil' lıisse ıı lı
yol' YC tekrar İstanbııla dl)
nl'ıyor. 

Dıı devinltı lt[l qı bakaııı 
Euvcr Ti"ıı k nnlıısıırııı Vı}nİdE.u 
le~kile k·ııaı· \'Griyıw. ,.e hı 
Yazifeyi Alm:ıı ı generali Li
ın:m Saııd,'rs\} teYdi cdi \'urdıı. 
Muslal'a Kı?nı:ıl hıırıa . ılır·:ız 
ediyor: " 1~lerinıi1.i irhre et
mek lıiz Tlirklcı rı clı'ı~ı>ı·. Mtn-
ı~ıuliyctirııizn A lrnarıy;ıyı kı
T'l~lırm:.ık ulnsıı tnlıkiı· cımck
tediı·. ,, ıliyur. 

Mustata Kemal gr.l'~·ektcu 
can sıkıcı bir lıal alıyor· Sof. 
yaya ataşemiljter olnrak yol ... 

Hakkın Sesi 
acscs __ sa .SUS Zk!S2!!! 

A 
, _____ ·--- ____ ..,, 

Kamil Atatürk b'r harp mar evrasında Atatürk Kemutay küı~üsünde 

laııı!·ur. Hıı sı r:ıda ki 11 m ıı nı ı 
Iıaqı h:1sk111 wriyqr, t\ndil' hil' 
aı_;ık gı-ıriişliiliikln memieketiııiıı 

biıar;ll'lı~ı ııııılıaf:ıza~ıııı tı~
mcrnıi ediyııı" Fakat Ti'ırki \"e 
Almanya y,~ 11H'ı·kezi hiiklı · 
rnctlı~ı iıı rıılillcfıkr uhl'::ık lıaı -
ba girnm· lı;kıııil lrnvrcıi ilo 
ııwııılekı 1 ! iw• yaı ıJıııı ediyııı-. 

Iıil:il' 1:11\-!Ptlr•rİ11<! k;ıı-.ı .. 
kc1z:ırıılaıı •,:.ll.akkal' z·dı 1 1·i 
)Jıı~.ı:ıfa kı;nı;ılirı •':'eridir'. i\i
lıayı'I yull;111dı81 Sııl'iycıle iken 
mi·ıı:11·ı;kı; iınzalanı~·or. Jlııs!a

fa Koma! deı lı:ıl kı)ıııtıtaıılı0·ı
ıu lııı-akıp İstallbııla lıaıekct 
cdivor. 

lsl<i11b11lcı Y:ı ı dığı zamaıı 
ınıi!;ırtdrn İrl'IZilları:ılı hri· ay 
nlııyorrln. 1 )i"ı~ın,1ıılar Ti"ıı"ki
Yt!tıin sa fıi bi idiler. İr:giliz 
t.loırnıırnası hnğnt:ı l uluynı·, it-
1 i fak nnlııl:ıı ı J taııbulıı, Ç1-
nakkale istilık,ıınlannı ve tı~k
mil SC\'kıılceyş ııoktalarwı İŞ · 
gal <'tıııış lııılıırıuyol'lar,h. Is. 
tanhıılda Frarı~ız, Caialada 
~encg-;1lli, Bı•y<ıQlıııııla ve tek
mil dt;ınİı'\'ıılJ.ın lırwımca 
Lıaly;ın ;ı:-:kc;lcı i Yardı,. ftilcıı.f 
snlwylaı ı rıı.ılis v.~ .İ.itı(t;ırnırıyı 
koııtrnl ve rn·,lıııııııı da~·ılma
!'ııı<'l ııez:n L•t ediynrlardı. 0.s
m:uılı i ı ııp:ı ı atı ıı l ı ığ·u nıal t\'İİ. 
lıal';ıp ıılııııı;lıı: Sııı·iyı·, Fil;,. 
Liıı rn Af':thisı:ııı bdıedilrrıis-. .. 
ti. Ccr~;r~kır. ar ıık fst.ınlıııld::ı 
da lılikı'ııncı yoktıı. 

n Yakiı Mıısı:.fa Kemal 
larilıırı, lıiçbir z·ınınıı k~yılct

medı~i en ınıılıle~tmı salıifelc
riwhm hil'ini y:ıııırnk üzere 
bul 11n n yort! ıı. 

Sıılıaııııı taıııaıncıı mı"ıııc
fiklcriıı eliııde oldıığmııı lıesaı ı· 
lıyor. MııkaYcrnctı teşkil vı~ 
Tül'kiycııin ııltıf:al rıılııııın di
riltme lşı:ıııbıılım tlı~ınıla ola
labileL:ektiı·. .\.ııaclı •lııya müte
vcccilıeıı lıareket rt.liyol' ve 19 
.Mayıs 1919 da l\arrıdcuizdeki 
Sanısıııı lirnaııııı,l :ıyak bası
yıı ı ·. Uırrnıııı k:ıı·arg-<'ılııııı 
ıncınluketiıı ı~;ıııe l:ı~ıyııı· YO 

dcrlıal lıalkı nyaklaııılıı·ınakla 
ınc~·rııl .1lııvııı·. f\c"ivleri dııla-jQ J ~ 

sırnı·. Unlıııı1111 tl;ığ·ılı~ıııdaıı-• . . 

beri ıssı.;r, dııı·aıı sıdı:ıvl::ıl'ı 
~ . 

1oııiıynt. Ye lıiı· ııııık:tYCnıi'I 
ktııujlı:si lı~şkil ı~irı lırr yr·ı·ı~ 
ili Ü ıııı.::c.!)j l lı'I' hı: ;ı !d )"UI' · l\.nıı
ırı·e ı··ı~ı ıl:ıı·ı \'ıılla\'Ol' hiitiiıı 
~ . . 
kazal:ııa telgr:ıl ı·Pkiyor : 
" Memleket lı1 lıdiı ediliyM. 
1\foı kezi lıiikııınel aı lık \\lzil'ı..ı

sini yaıınıa~a ınııl\tcılir dc~il
Jir. Türkjyeııiu isliklii.li anl·ak 
milletin iraue ve enerjisi iJe 

kıır1 ıı lacakııı-. ,, 
Erzııı nırı ılızarı kotıgl'esin

dcıı soıır:ı ~J\:l!--t Tüıkiyr.
ııin lwı· laıafıııdaıı tqıtili kı
y:üet lt1 ~izlic.~ ger~clnl'i .sapa 
yol 1.ınlau ve dağ ~L'ı.:itlcı·iııdr.n 
sep lıat rnlcı uk dclC'f!' ·ler t;ehli. 
~1 üı tefi kaıı y;ılıaıınhra ıııub
\'11ıııc111 ı·ı 1 y vpn lilcı" ıı~!"ı ııııd:ı 

döğii~ınt'k istedikleri ~11llı §:ırl· 
laı 1111 lı:ı7.!l'l:ıyıp kill':ll l:ı~lııdı
hr. Dii~ıııaıı { l.'lııs:tl p:ıktı) 

biııd t'lnı~ılik·:c ~İİi'ılıı lııra k
ı 11arna ya :ıııd i~:ıılı1 r. Kongıe 
J ıe ın»ı ı bir' ı .. ı rlLıııH1 1 ıt n scı; i rn i 
v;ıpılrn:ısıııı istcıııek i~iıı İs. 
ı:ıııl>::la ı'illim:ı1üın yulladı. 
Soma A ı ı kara ya ım k 1C'dı1 ıl i . 

Ulusal lıarekeıiıı t:ızyiki 
ile parleıneıılıı ~nçildi . Asam. 
blu fstanbıılda lnplandı . Uln
sal pakt lıüyük hir ek~el'İYt311e 
Mı ısla ra Kcıııale rtıy verdi. 
7\Iamafilı n orada değ·i!di . Ye 
bu a~ık g·orii~lüliik pademcn
to üyelerinin çoğ111ııı Jıckleyeıı 
kathwiıı eliııclen ıııwıı sıynl
masuıa ~··rnlrııı elli . lbkikat 
a;,aınlılc ıla ı!ıtıldı ve rn kaY
g:ırı Cıyclı~ri (y:lrıi ıılıısal pak
ı 111 rnı'ıdafiıcri) yauaıwı ve 
l l.:-ııı:ııı!J ntoı·.lı'lı~ri l.anıl'ındaıı 

M:: 1: ı: adasıııa siiı i"ıldii ler. 
23 !\i~.aıı 1920 de ,·enı 

sccileıı s·ı,·l:\yİ:ır ıu hıılilııdıık-
~ . 

tarı AııkaraJ·ı Tiir kiyt1 Biiyiik 
ı\lillet :\lı!ı·lisi kımıldıı. Ye 
Mn~lala Kenıal'i hu :ısaıı.ltle
niıı ba~k-ını ilün Pililer. Asam
]Jle sultan i[ı3 yalnıırı otıııiıe
lcı· aı·nsıııdiıki ıd ... ınil taalılıi"ıt
l<'ı i l'nsl ı 11cl i \'111 ılı ı. i\I ustr"ıfa .. 
Kemal Frnm·ız Cıırnııı· ha~ka
nırnla11 i1iı· lrillıı1 ı· ~ddı Ye una 
as;ıleılu re\' iı p \'Cl'di: « .Anl,a. 
r.1da kıırıılaıı Jhiyiik _j1illet 
~ledi~i lıi'ı].Jıınet 111cd.:czi ya
b:rnnlanıı eliııdc lııılııııdnkı;a 
mern lcknt iıı rı ı ı ı k:ı ddera tıııa 
ba~bıılık 1.;dcı·cktir... Tüı k 
milleti. lıer> ~akiıı kalarak, 
i nıı iy.11. Ye lıakiın kn,lreı leı-ini 

el iııılu t ııt m~l\':t karar Yerınis-. ~ 

tir » 
Uı'"ıyl"ık ~lillı•I Mct'liP.iııiıı 

kııl'll !ıı~.11111 ı \'C 1· 1 ınılıııl'i yı1 lin 
i];'urnıı t;ıkıp vdcıı devinl~ki 

lıa<li~rkı· lıer kı•"'.:ıı tıı:ılı'ımılıır. 
runan islilrlctlm l Jnado

lunllll yeniş yaylalarwda 
maccrnya rılrlmışlardı. re 
hu luprak 11:eı iwfo ehi eli bir 
mı ık o L'cmcfo rosll m 11 rıksı :ın 
o,c]ır a.<Jcr ilcrliyorlarclL. Hu 
yaylalarlll g<'I'isinde munlu
::::.anı bit suretle ve daiJzlma
dan geri çekilen Mustafa /(e. 
mal ile sadık arkadaşları da 

l 
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Yazan : GEORGES BONNET 
Ç~vir n : H R. AK YÜREK -

Atatürk milli mücadele yıllaannda 

nilıai ::::.afer için /ıa:Lrlam

yorlardı. l'llnanlılar iki defa 
İnöm"i!ulc nıa!]lılp edildil~r . 
Son bıiylik hılcwnlan da Sa
karyada lam bir bo::.fıllna 
ulJradı. 2U A.c/uslos 192'2 cfr 
mukabil Tıirk farırr11:u baş

ladı. Allt fJtin :wnrıt fumrn 
ordusu arilk mevcut dc!/ilcli. 
On yıin sonra da ıllu::;lufa 
Rt•JJ ıa l nıı ı:uffawıe i :111 İl'· e 
yir<h. /Jıi yti k şef bir koç gıi n 
i('indc ualip <;elmiş P<! <lliş
ma nı kofjnwşlu. l/ımdan son
ra İslanbulırn ilil<if kuuv<'llc
ri tarujirıdwı işgaline bir 
nilwy<'I vernwk ica/Jcdiyordu. 
Sultan, Trakya il<' lwrab('r 
ıılwwl Tıirk J..:ıwvcilerinin e
line geç ·n İ.;lan!111/cları Jwçit. 

Bundun l·ir =aman sonra 
İsmel İnönü m"iız tcd bir ve 
enerji ifo Türkiyeyi temsil 
elliyi J .. u:an' da sulh kongrl'
si toplandı. Sevr muahedesi 
feslı edilmiş, Tıirk.lerlr itil<~( 
hıild'uncl/cri arusındn yew 
bir 11:Laşrıw im:.alwHmşfır. 
\ 'e yeni Tıirkiyc dof/nwşl11r. 
Muslafa f{cnıal rlr (f lcı:.i) un
vanım almaf]r! islıhlwk kesp 
etmiştir. 

Jlusiafa f(cmal bundan 
sonra Tıirkiycııin ilira::clan 
ll::.tıl..: şefi oluyor. Zaten sos
yal ve idare urycıni:asyonu 
mlllcılca ed;/iyor. 1U27 dt, 
süylcdi[ji ve birçok dillere 
çevrilmiş olan büyük nutkunu 
okumak ld:wıdl!". Orada 
cumhuri yelin kuruf 11şww 11 
nasıl daha ilk yünden ka· 
rarlaşltrılclt[jwı ue fakat <'in
ce Jıcidiselerden islif'ade edip 
maksada odtm w/1111 adım 
varma(ja çalujarak ulusun 
ruh ve lıislerini Jıa:u·lama/\ 

lli.:.wı geldit/ini i=rıh cclcr. 
Hemi:::. bir lwfla varki 

Bt'iyıik 111illcl meclisi Türk 
ulusunun en lniyı"ik cvl<ldt 
olan Ga:i Muslafo Rcmale 
Alalıirk. aclırn bır!fr~ladt. İs
me! İrııi1111 (1a:iyl' ucrilen {ıu 
adın yerinde oldu!]<mıı isbal 
elli : er Tıi r k ulu sww lanı is. 
liklcllini veren ue ona fırtl·.:i/,i 
tarihi ile hakiki dilini bul
mok İ<'in yol ydslercn adama 
en çok yrı/;:şan ad hudur. » 

lfo:uun!a yıkrlm:ş lıir 
lllı!su lı<1yol ve ifirıımlı iadt' 
eden adam lurofrndan kubul 
cdilm<'k hir !J'ılıanct icin kt 
yas kabul clnıe= bir mcserrct
lir. r;cçcn ya: ben lm mescr
reli duydum. Kemal Atatürk 

- Ardı altancı ıayfede -
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Dış siya;;! ı1ızd3 : Balkurı nı t L zala ırken 

K·ıhraman s 1 y an ... 

•••• \' ı_) As rı ıl ~ Odu . u b.r ... töiüğj 

Bayıtıdırhk siyesamızda : Anltaradalci yeı i yapılardan bira 

B ık s'y .. ~ t..;d : 

Yeni b'ı d mir yol kfp- · .,;1, . 

.thwa ~iyasamızda : Göklerimizi süsliyen çelik kartallar ... ve Şarkta yapılan büyük bir köprü 

İr icaın mantığı 
Cllı•--

Türkiyemizi 

ı·uz. Fakat bu 
krop yapıyo· 

gittikçe göz 

bımaşhran yapınımn arsası , 

daha ilk günden, ne boş bir 
toprak ne de bir mezarlıktı. 

Dah::ı ilk g-ününden, kendi ile
r: dünyamızı yaratmak için 

birçok geri, faydasız ve z:.ı ar
lı kuvvetleri yere sermiş ve 

yapımızın gövdesini bu ~ıilcn 
ve can çekişen kuvvetlerin ü · 

7. ı ioc çapr:ızlama oturtmu~ 

tuk. 

İşt~ bunun için, devrimi· 
miıi:ı platfoı·mu, ZJlırnn 7.ı1mrın 

k.m !d ımı~ v ... ~ gen.~ z:.ım. n za 

lll"lll, k:ı.l.19ını l.~ldır.m bir yı· 

lan, ~ n!ışan il~ri geriişlii vt~ 11:.t· 

lnJ'3İu u!usu can e\'::ıden sok
ma1.c i,lcmı'?tir. 

Bizi ne bu dcprcntiler yo
lumuzdan "hko:- de bu yilan
laı· ürkutür. Bel hem:ğini kıra· 

rak temellerimizin all•na aldı. 

ğım:z bütün bir irtica dünyası, 
sağlı.m kahıbilen maf~allarını 
herhalde uzun müddet oynata· 

mıyacaktır. Ve biz bu can çe
kişen, etlerine ve kemil<lcrine 
lrnrtlar üşüşmüş yar 1c.ş, rad-

ye· jeneralimi-z ile .;zdikç~ onun 
kıtkmcı cam da \·ıknuıkta ge. 
cikmiyec .. k ve günün birince, 
ne t:ıbanlarımızın altında cic-p 
renmelerinden ne de burnu
muzu rahatsız eden k'>kusun

dan bir iz l ul<lcaktır. Biz, rad
ye jcnaralinıizi tamamlachkça 
ve onn nefes alacak bir tek 
nefes deliği bırakmadıkça, bu, 

başka türlü değil, mutlaka 
beyle olacaktır. 

Bütiin yurdu kablayan u. 
ğultu, dün Ankarada bir kök
remede şahlandı. Bu kökreme, 

Kemalist ge:nçliğin sesi idi. 
Bunu, çokkulaklı irtica işitmiş· 
tir. Gençlik dün dedi ki-"O'nu 
bizden alamazsın çünkü O ar
tık hepimiz olmuştur . Kanlı 
elin birer birer bağırlarımızı 
deşerse, en son bağrın içinde 
gene Onu bulacaktır. Fakat 
O'na gene bir şey yapamıya

caktrr. Çünkiı O, emperyaliz
mi bile kapı dışarı etmesini 
bilmiştir 11 

Fakat irtic:ıı'm mantığı yok
tur. Yılgınlığını geçirmek için 
bataklıklar arar , tüncyecek 
müsaid muhttler arar ve türlü 
istihaleler yaparak gelir klıla-

ğımız.ın dibinde vızıldar. İrtica, 
• türk gövdesinin sağlıklı olma

sına düşmandır. Çünkü bilir ki, 
bu gövde sağlamlaştıkça, onun 
içiu.tl~ barınanuyacaktrr. Onun -· geçim yolu, bütün mikroplar 
gibi, hasta gövdedir. 

Kamaliznı'e bütün d!işnıafı. 
ğ'ı. ti.irk gövdesini g:tt!kçc da
ha snğl klı blmasıcl.r. Kfünal'c 
h;jtıin J;işm nlığ·ı da tJrk göv

d..::;ini s:ı_:.{l•m kı 1an"c:lil,, o~mı· 
., .' r 

F l'...1l irticl. ~ı r,z;in daha 
i i .. n ·ıın1:ı .ı ~,'•.1lırnu b~ı!<lcak 
t r Ç .u':J h .rgl~n. yurdun 
g ;vJ . .-;n:. At:ıt:irk, b:r yt!nİ 
s ,ğl·~ l k:ıvuşlurm :r..tıdır. 

İı lica, he,· şqi, :rnc.!k ge· 
b.!rdiği g..in tam an!ıyacaktlr. 
Çünkü onda nıa:-.tık, yaşadı 1(ça 

. değil gcb?rdik;;! olgunlaşan 
bir hassadır . 

BURHAN BELGE 



_ Ba§ tarafı dördüncü ayfeden -

İslrınbuldarı birkaç mil u:ak
ta İ:.mit koıfe=i sahilinde 
Jwru/u bir su şehri olan 
}·aırmada idi, C=wı saatler 
masaszmrı başmda ir:denliğt· 
nin letafetini lapabildim iyi 
ue fena gıinlerin samimi cluç
emin rıwşavir ismet irzonu 
onun yamnda idi. /Jeni Ya
Lovada karşılamı§ olan iç 
işleri bakam Şukrü Kaya ile 
lwrıi./mldde ve saflarwı Lon
dra ve Cenevre konfamısla

rmda larnyrıp lakdir eltifiim 
11e Gazinin sözlerini bana 
çeviren dış işleri bakam Teu
jlk JWşltl Aras da ke;;a. 

Çalmcak gordıim kıi ha
kikalla Ga::inin bir lcrcıima
na hir lhliyacı yoklu. re 
Fransı:, dilinin incelikleri ile 
milde/erini mükemmel bir 
Sil re ile bili yordu. 

Hu açık ve ifadeli konu
şuşu dm/emiş. 1'ıirk cumhur 
lıaşkanmm, ona yaklaşmak 
şerefine nail olan lıerl\eslc 
bıraklı,<}t derin, silinmez lıa

lırayı anlanwk için o /,·adar 
ulculerin parıldar/zfjı gu::lerini 
!ı<>nmiş olmak lii.:wı. 

Onu ilk rlf'fa yuniyordum. 
IJ e m c n iz e m c n bu 
kadar latif bir rım.wıfirper
vcrliiJi i!/f alc meytellim. iki 
larafm ımikalcmesi de sır 
saklamayan bir mıisamalw 

ile de11am ediyordu. Buylecc 
tekmil mev:.ulara temas elti/ı: 
Duı sıyasa. bu/ıran. Tıirkiye
nirz tcşldltilı. Cumhur başka
mmrz her meselede lam bir 

bilgisi vardı. llafla bi:im iç 
sıyasamu.uı /Pfl'frualmdan 
bile lııc birini bilnıeıııe:lik 
etmiyordu. l:Jeni birli.aç hafla 
sonra Nanlcs' de açılacak oları 
radikal parti /,ongresı hak-· 
kuzda u::w u:acliya s H'fJU!JU 

çekti. 

]Jirkac defa s6:11 daha 
ateşli oldu. lm. seı up lal\dir 
elliyi Fransadarı ve onu ona 
bafilayan başb ılian 1 douard 
Herriot gibi ba:.ı dculei adam
larrndan balısellifii :.aman 
oldu. Ona karşı derin bir 
dosllıığu lckrarlanwdan lıoş
lawyor. 

Bu u:ım ı•e birşey sal:la
mayan rıwkcilemeden lıir bir 
§ey soylemiytcef/im. Samimi· 
yetini o kadar dalndc duy. 
dum. Fakat /{emal Aialurkıirı 
kara/der yurrimişlerindeıı 
birini meydana kuyduğu için 
bende tesir bırakan bir uaka
yı lıalLrlalmak islerim. bi:e, 
f culwlô.de ve saflan111 gos
lcrdi{ji muharebeleriııdc:n bi· 
rini anlatıyordu. birdrnbirc 
durdu: "G<)niyorsunu:, çok 
zaferler lrn:a11d1m. Unlarrn 
aras111da en btiyuklcrindeıı 
sonra bile ber akşam ken
dimde buyuk bir J;eder duy· 
dum re muharebe meydamn. 
da olen askerleri duşundum ,, 

Cı sarel ve :e/,cisr ile fı< ylc 
bir kalp iyiliywi lı!l lcştirc rı 
bıiyuk §lfİrt, ualam iç:n luı· 
rikalar gcrçcldeşlirmcsine 
insan nasıl şaşar ? 

.. rı,r,, dcrı --.. -----------"---
Cumhur yet b yramı programı 

- Üçüncü sahifeden devam -

öode) 

H-Okullar (Kültür Direk 
törünün yapacağı tertip sırasile 

1-Spor Kurulları, Kulüp
ler, İdman Cemiyetleri ( spor 
bölgesince tertip edilecek sı
rayft göre ) 

J-Ulusal kurumlar; (Kı
zılay, Çocuk Esirgeme, Türk 
Hava, Türk Kültür, Ulusal 
Ekonomi ve artırma, ve saire) 

K-Esnaf teşekkülleri 
( Temsillerile ) 

L - Köylü ve §ehlrli halk 
yığını 

Geçişe i§tirak edenlerin dö 
nüı yolları merasf m Komu -
tanhğınca tespit edilecektir. 
Cumhuriyet alanındaki mera
sim. merasim komutomnın na 
zaret ve emrile olacaktır. 

Merasim Komutanı Albay 
H. Hüsnüdür. 

Merasim yerine gelecekle• 
rin t~rtibinde Maariften Mü 
fettiş Halim, Partiden Saim, 
Belediyeden Salim Merasim 
Komutanmm yardımcısıdırlar. 
Dollarioa birer karınızı bant 
takacaklardır. 

4-Saat 12 de Tophane 
meydanında Topcu bats.ryası 
tarafından 21 pare top atıla· 
caktır. Şehirdeki bütün fabri
kalar düdük çalarak buna f§· 
tirak edecektir. 

Gece 
l -Hükumet namına Be. 

lediye salonunda dnvettilere
balo, 

2-Saat 20 de süel ve si
vil Use ve asker tarafından fe · 

n(r alayı (Fenerler Uraydan 
verilir. . Askeri fener alayı: 
Muradiye-Altıparmak- Cum 
huriyet alanı Tophane Süel 
lisP.: l~ıklar-Ye§il-Cumhuri 
yet elam - Tophane. Mektep
ler: Erkek lls~ııi Mnlcsem-UJu
cami·Cumhuriy0t alanı-Sctba. 
şı Topçu alayı: Çekirge mm· 
takalarında dolaşır. 

3 -1 .. 35 

A-Altı köylüler tarafın. 
dan Atntürk anıtımı çelenk 
l<oyma. Köylüler snat 9 dan 
itibaren Atıcılnrda Koşu nnha 

sınde toplanıp tam ısaat 10 da 
muntazam kıt'a halinde İsmet 
paşa caddesinden şehre girip 
Cumhuriyet alanında yer alır. 
Alanda Sebat kulübü bandosu 
tarafından çalınacak istiı.lal 

marşı elam vnziyetinde din
lendilden sonra köylüler namı 
na Atatürk anıtına çelenk 
konacak ve bir söylev yapı· 
lacaktır. Söylevden sodra bcın 
do ile alay fehitliğe yürüye. 
cektir. 

B - Şehitliği ziyaret: 
Alay oehitllk önünde yer 

aldığında köylüler namına çe· 
lenk konup bir söylev yapıla
cak ve tıöyl v sonunda bir da 
kika sükutla ölüler aelamla
nacaktır. 10 uncu yıl dönümü 
Warfını bir ağızdan söyliyerek 
Muradiye volundan Stadyoma 
inerek geldiklere yerlere da
ğılacaklardır. 

Bu Türen Jandarma Bö. 
Ko. Hayri ve Hallcevi Köy 

Üçü?Acü sahifeden devam -

fabrika yükseltmektedir. 1 
Türk yalnız kahraman ye

tiştirmez. 

O her alanda tanıııklar ı 
(harikal r) yaratan gençleri 
oo:'ura.c.1k ve yetiştirecek ku
veltedir. bunu, bugüne kadar 
yadlcra duyurduktu. Bu gün
den sonra daha genç, dinç, 
dnha yüksek kapasiteleri (i9· 
tıd. tlnrı) ynrntmak suretile 
J.-.ize kötü gözle bakanlara 
göstereceğiz 

Yurtta gü .. ·enlik, en soysal 
ülkelerde görüleme~ ecek ker
tededir. 

Türk kanunları, fertleri 
yetiştirecek, olgunlaştıracak 

ve karakterlere tam bir inen 
ve güven verdirecek enerji ile 
taptanmaktndar. (tatbik edil
mektedır.) 

Turım ve hayvancılık alan• 
larında çalışan elemanlar ö
devlerini derin bir sevgi ile 
yapıyorlar. 

Türk köylüsü, tarihte hiç 
bir rejimden görmediği saygıyı 
sevgiyi, diı hği, düzenliği. ve 
her şeyi cumurluktan görmek
tedir. 

Bu üretmen yapı (mü~tah
sil bünye) Türk'ün benliğine 
ynrnQ:r bir ağırbaşhhkla yük
selme yollarında konaklar 
(merhaleler) alıyor. 

* Bütün bunlardan sonra 
cumurluk ve devrim ruhları
nm fertler üzerinde yaptıkları 
etkileri sevinçle görmiyen 
yoktur. 

Curnurluk ki erdemdir, işte 
bugün her ferdin karakterin 
de bunu ~ördyoruL 

Bilgi i e birlikte yükselen 
ahlak, cumurluğun manevi 
ideyellerindendir. 

Ahlakta o gunluk, dürüst
lük, doğruluk, eyiliklere, gü
zelliklere karşı tam bir bağ

lam§ hissi, cumurluğu benim
seyen her ferdin ilk uyandı· 

racağı hisdir. 
Bizim anladığımız soysallık 

ahlak ve bilgi üstünde yük. 
selen soysalhktır. 

İnansız karalctersiz bir ka. 
fada cumurluk ve fok.lep kav. 
ramları (mefhumları) yer bu
lamaz. 

Cumurluk ferdi, kendisini, 
ocağını, yurdunu, ulusunu bir 
saısılnıaz sevgl ile seven ki
şidır. 

Cumurluk ferdi, kf.lndisinin 
yurt için, ulus için yaşadığmı 
bilen ~ferttir. 

Cumurluk sevgi demektir. 
Ve hepsinden daha ustüo 

olarak Türk cumurlu~unun bir 
sanı da ulusal birliktir. 

Bu birliği emsalsiz evge

liğlle imsiliyen (temsil eden} 
Atatürk çevresinde her yüre• 
ğin ona bağlanması ile, her 
kafanın ondan ışık alması ile 
bugün oniki yaşına giren cu
murluk her yıl bir ba~ka, bir 
aydın ufka doğacaktır. 

"'" Bu konuda konuşurken 
Atatürk.ün, lıer Türk için 
örnekciz btr örnek olarak tu
tulmaoım da işaret edeceğiz: 

Atalürk,le çarpan yürek, 
özgeclnfn (feragatın) kayna
ğıdır. 

Ey Türk! ona bnk, ondan 
kuvvet al, onun gibi özgecili 
ol! 

Onu göğsünde Ulusal son
suzluğun inanı dolu ... 

Ey Türk! ona bak, göğsü· 
ne ondan inan doldur! 

Onun gözlerinde bütün 
biı· tarihin ışıkları, kahraman· 
lıklar1 parlıyor: Gelecekler 
ondan yaltırık (nur) alıyor. 

Ey Cumurluk Türk'ü ! ona 
bak, ondan nur al, Türk'üo 
ebediliğine inan!. 

Atatürk'ün başı on yedi 
milyonun ba~ıdır. O baş, on 
yedi milyon ıçın ve gelecek 
on yedi milyonlar için düşü· 

nüyor yaratıyor. 

Ey Türk! O ba~tan senin 
onurun. hayatm doğdu. 

Ona bal~! ve daima dik ve 
ünlü kalacak başında hayatın 
güneşleri parlasın!. 

Atatürk asil acımanın te
miz sevecenliğin, lekesiz sev
ginhı sembolüdür. 

Ey Türk! ona bak: uh;al 
acımayı, ulusal sevecnliği ve 
halk için bealenen pırlanta 
sevgiyi ondan (Öğren!. 

Ödev duygusunun ne de
mek olduğunu ve ödevler oğ· 
runda ico.bında en çetin v~ 

sert göıterif le re nasıl kart' 
konulacağını onun hayatından 
anla, ey Türk! 

Kemal Atatürk, Türk için 
bir talih, bir ergi, bir bah
tiyarlıktır. 

Onun etkisi (tetiri) ve 
kapsamı (şumulü) sevgili 
yurt sınırlarını taşmıştır. 

Her haksızlığa uğrayan 
ulus ondan yaltrık alıyoruz. 

Onun hayatından ve kurları 
cı varllğından esin (ilham) 
ala yor. 

Geri kalmı§ uluslara soy. 
sallık atıhmı ondan gidiyor. 

İnsanlık ;lçf n en bayırlıı, 
en yararlı duygular, dü~ücce
ler ondan doğuyor. 

O bizim, o bizim canımız, 
başımız, )·üreğimiz ve en kut
sal varlığımız ... 

Ne mutlu, ne mutlu bize!.. 
Bu güııTürk ulusu, soy

salhk ülküsü çevresinde tek 
yürek, tek parti ve bir ener
ji olarak Atatürk'ü canlar ve 
baılar üstünde tutuyor. 

Bahtiyarsın ey Türk ki, o 

senin .atandır, baıbuğundur, 

önderindir, her şeyin .... 
Ve çok yıllar, uzun yıllar, 

aydın ve etkin yıllar Cumur
luğu kutlulıyacak, taşacak, 
coıacak, yaşıyacaksın: 

Atatürk baıında ve gön
lünde ölmez bir ulusun sön
mez günt'§I olarak!. ... 

TAHSİN UYGUR --------------------Komitası tarafından tertip ve 
idare olunacaklradır. 

C-Saat 14 den 16 yaka
dar Çocuk bahçesı, Yatı pan
sıyonu, Dağ kayak evi, Narlı
dere köyü mektebinin, Susur
luk köyünde Atatürk Büstü• 
nün açılma mecaslmi oluna
caktır. 

E- Saat 16 da Atatürk 

1 Stadında rnaç. ( bu ioi spor 
ı bölgesi düzene koyacak ) 

Gece 
A -Bava iyi olduğu tak 

dirde Hallı:evi bahçesinde Gar 
den Parti verilecek. 

Bayram devamınca gündüz 
ve gece halk kürsülerinde ve 
alanlarda verilecek söylevler, 
öğreneğfne ııöre C. H. P. ta-

Dağcılara mani 
Ulu dağa çıkta bak. 
Dünya s~nki bir tabak. 
Çamlar dağlar orada, 
Göklere vcrmit yanak. 

• ll!u dağda keşif var. 
Birbirini sevmiı var. 
Murat taşma inip, 
Bak gör oe güzel iş var. 

• Murat taıı yar taşı. 
Sevginin ayar taşı. 
Sevip sevilmiyorsan, 
Oraya çık sartaşı. 

lf 
Kirezli yaylaya çık. 
Murat td§t bir kayık. 
Kendine gelir orada, 
Sevdalısından cayık. 

* Murat ta~mda murat, 
Alanlara lazım at. 
At bulamaz olanın, 
Kayağı ona kanat. 

• 
Murat taıı esen taıı. 
Gidenin kalm.ız yaıı. 
Gür hava istiyenin, 
Yeri "ulu dağ,, ba~ı 

-it 

Dağ baıJarı çok serin. 
Buraaya baktım derin. 
Yalnız yatakta değil, 
Arkadaş dağda gerin. 

,,. 
Uludağda gez dolaş. 
Dünyayı gözlerle aş. 
Ne diyeyim bilmem ki, 
Göklere orda koy baı. 

• 
Dağlar dağlara yakın. 
Şu kayakçıya bakın. 

Çamhlild ... rın içinden, 
Gözlere var bir akın. 

• 
Dağlardan dik dik indim. 
Buıımı eyip indim. 
Kızlar görmesin diye, 
Yollardan çekik indim. 

lf 
Gördüm Musa Ataıı. 
Gitti gözümün yaıı. 
Musa Ataı daGların, 
Çok yakın arkadnıı. 

lf. 
Sanmayın hunlar deve. 
Okuyı:n &eve seve. 
İşte dağcılara da, 
Maniler yazdı Zi. Ve. 

Z. V. 

~***********-~ 
: Yurttaş: ~ 
~ Bankada bir tasarruf 1 
: hesabı olmıyanın yarını * 
~ karanlıktır. ~ 

~ Ulusal ve ekonomik ~ 
: ve artırın kurumu ~ 
************* 
~**********=-:*..: 
~ Gazetemiz ~ 1. HERGÜN ÇIKAR 1 
~ llanlannızı her srün çıkan ga- ~ 
~ zetemize vermek kendi men· 1 
~ faatınız icabıdı. 1 
~ Saym : 100 para 1 
~************~ a. &. 3 

rafından düzenlenecektir. 
Rroğram devamınca gün· 

düz ve gece Cumhuriyel ala· 
nındaki meresfm, gösteri ve 
geziler sırasında ana cadde
den nakil vautaları aıeçmfye· 
cektir. ) 

Bu program devlet daire. 
leri, müeasesat, kurumlar ve 
bütün yurddaılar için çığırgıdır 

KUTLULAMA 
KOMİSYONU 



Sahife 7 Hakkın Sf:'si 
~-"'!"'~------~~---..----~---------~--~----------~~~--...~~---------------------

E abrikası 

Mamulatının sırf şekerden olmak üzere yirmi dört cins yaş ve kuru meyvalardan 

mamul salon, Viyana Bayan ve sütleme karamela ve şekerlemeler şekerli kestane 

ve meyvalar nefis cins Lokumlar Şurup, Reçeller meyvalı badem fındık hindistan 

cevizi cikolatalar ve mevsiminde sırf seherden mamul Tahin helvası daha bir cok . , , 

çeşitlerini muhterem müşterilerine tavsiye ederiz. 

EMLA BA 
Sermayesi 20 milyon Türk lirası 

Merkezi: ~!~~ •tn~~ · Şubeleri : Istanbul, lzmir, Bursa 

IJl Yeni yapı yapmak isteyenlere k sa ve uzun vadelerle ve çok elverişli şartlarla ~ ,_g 

11 ödünç para verir . Evleriuize bağladığınız paraları yine işletmek için size fırsat- ı· 
· . lar hazırlar. Para biriktirmek isteyen ailelerin ve tüccarların yatıracacakları pa- . 

! 
il 

.. -

ralari vadeli ve vadesiz kabul eder. iyi faiz verir. Tekaütlerin üç aylık maaşla
rını ehven bir faizle ve kendilerini başkalarına yüksek faizler vermekten kurtarır 

BİZİM 
BASIM . . 

TEMIZLIK 
UCUZLU'K 

i 

ÇABUKJLUK 
Her nev'i baskı ve renkli işler basıldığı gibi 

Ucuzluğunda timsalidir. 
defterdarlık arkasınd Bizim basımevi 

Bursa: No 24 telefon 130 

·- ·----- - - ·- - ~ ·-

EN Şif ALI Kaplıca Çekirgede 

Keçeli Hamamıdır 
İçinde son derece temkiz ve şifalı çelisuyu bulunan 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları tamamlaya· 

rak bahçasıdüzeltilerek sayın halkımıza açılmıştır. 
Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için duhuliye alınmaz 

Fiatlarda hiç değitiklik yoktur . 

1 

1 
1 

Bursa Kültür direktörlüğünden 

Eksiltn1cye konulan iş : Bursa sanat okulun
da dershane binasının kalölüf er tesisatı tahmi
ni be<lel (7H4) Jira (7ö) kuruş 

Bu jşe bağlı evrak : keşifhane ,f enn1 Şartname 

nafia şaraiti unıuıniyesi plan eksiJtıne kaimesi 
Yukarda yazılı kaiölüf er tesisatı 29- 1O-935 gü
nünden baslanıak üzre on beş gün müddetle açık 
eksi!tnıeye konulmuştur . 

ihale 12 - 1 l - U33 sah günü saat 15 te kültür di· 
rektö rlügünde yapılacaktır . isteklilerin yüzde 

yedibucuk tenıinatlariyle kültür direktörlüğün
deki kOlnsivona da ha fazla m alün1at almak iste· 

.1 

yenler her ~~ün oku) J i>net~:esine baş vurmaları 
ile:tn ·o]unur · 29- 1- 4-i 
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f~ Şafak Tiyatrosu karşısında i;,. ~ 
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31 Teşrinievvel günü Arsıulusal Artırma günüdür, bu münasebetle: 

iş QilJ.aUlankas çoc klar arasında 
.:tJ 

Her çocuk '' Arttırma,, hakkındaki düşüncesini on satırı Geçmiyecek 

surette yazmalıdır 

BU YAZILAR: 
29 T. EVVEL TARi~1iNE KAOA ·1 İS BAı !KASI iSTANBUL CADDE Si 

" 

EN İYİ YAZAN ÇOCUÔ.A 100 LİRA VERİLECEK, 

: - -· . . . . 
' ., ~ ....... ) 

MüküJatlar 31 ' 'e~rinic\r \reldc Dağıhlacaktır. 

il~l(~J : _,, 

1 

1 


