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FtA Ti 3 KURUŞ 

Pazardan ea,ka Hergun-:Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 

Oumlıuriyet , donuk ve dur
gun bir devrin adi değil, bilakis 

rı bergün yeni bByatiyet gösteren do· 
gurucu yarntıoı bir yaşayışın tim

' S&lidir. 

t• 
18 MET 1NÖNÜ 

Tarihte eıı oımıuan 

Türkiye 

Cümhuriyeti 
Garp emperyalizmiyle kar•ı 

ta.rşıya otnrup davaunı bizzat 
~endisi müdafaa ederek bir neti· 
Ceye bağlatmak knd:etini iktisap 
edeıı Türk milleti , çocugunoo 
lldın1 [ doğuşundan ancak dört 
ilene sonra] on sekiz yıl önceki 
güne rastlayan bu gün koymuştu. 

Kurtuluş ihtilalinin mücaait 

Orduları memleketin lıarimi isme
tine giren düşmanı olduğu yerde 
bogmak işini tamamladıktan sonra 
iatismarcılarııı perçinledikleri esa
ret z~noirini yine kendi ellerile 
kopartarak millt iradesinin kud-

T BAYHAMINIZ KUTLU O L S U N 

Kötü menfaat kayıtların
dan tertemiz olmak her çeşit fe· 
dakarlığa asa.mi derecede hazır 
bqlunmak her ülkünün temel ya· 
pısıdır. 

lSMET lNONü 

Baııakillmiz Dr. 
Raf lk saudamın 
COmhur iuıt 
bayranıımızı açış 

nutukları 
Ankara 28 (a .a .) -

Başvekil Dr.Refik Saydam 
· bugün saat 12 50 de rad

yoda sUylediti aşağıdaki 

hitabe ile Cumbnriyet 
Bayramının kul ulama 
tOrenini açmıştır. 

SeTgili yurttaşlarım. 
Oümlıuriyet Bayramı

nızın kutlama törenini a· 
9ıyorum. 

retini ifade eden idare •eklini l!~~~~§i~~~~ıı~~~~~~~~~~~~~~~ 
dünyaya ancak bu gün ilan 

Türkiye Cümurjyeti bu 

gün 18 yaşını doldurmu~ 
bulunuyor. Arkada bırak
tıtımız yı Harın hadiseleri 
artık dünya tarihinin ma
lı olmuştur. Ba. hadiseleri 
yaratan 'e yürüten büyük etmi~ti . 

İıtikl&.l ıavaşına. girdiği gün 

llıilli inkilı\bının temelini atan 

l'iirk milleti , imanlı adımlarla 

~ekillendirdigi eserlerini hal ve 
' 

Benim kanaatime göre in
sanların alelitlak her müoadele sa
hasında en evel mücehhez olmaları 
lazım ğeleu Tasıta ve ıilah fıkri 

kanaattır. 
İSMET İNÖNÜ 

•amanın 

icaplarına 

dırıyordu. 

şartlarına ve 
göre adlan· 

İlk hamlede tıorii ve 

icrai idareyi eline alan 

Büyük Millet Meıliıi 

kendi i9indea seçtiği bir 

Devlet reitüoi medeniyet 

diinyasın:l bildirme zs

nıanının ieldiğini göre

rek <lah:ı evTel kurnlmu' 

olan Oümhuriyeti bugün 

adlandırdı. ve onu beşe

riyetde misli olmıyan 

bir dehaya emanet etti. 

Ebedi ,er aldıaı bu .. 

emaneti daha o günlerdo 
kendi milletine ve mille· 
tinin aıil ıençligine şn 
hıtabesile armağan etti. 

« Ey Türk gençliği! 

birinci vaziftm , Türk 
Oüwhuriyetini , ilelebet 
muhafaza · Te . müdafa" 
etmektir. 

Mevcudiyetin ve is

tik halin yeıine temeli 
budur. Bu temel, en kıy-

metli hazinendir. İstik
balde dahi, seni, bu ha 

zineden, mahrum etmek 
iıti7ecek, dahili ..-e harici, 

betbalı.ların olacaktır. Bir 
gün, Istiklil ve Oümhri
yeti modafaa mecburiye· 
tine dii,enen , vazifeye 
atılmak için, içinde bu
lunacağın vaziyetin im
kan ve şeraitini düşün· 

miyeceksin ! Bu imk~n 

ve şerait, 9ok namüaait. 

bir mahiyette te~ahür 

edebilir . . 

Ey Tiirk istikbalinin 

ev Jadı! işte; bu ahval ve 
ten.it içinde dahi, Tazi
fen; Türk İstiklal 'Ye 

Oumhnriyetini kurtar· 

Sonu dörtliinoii ıayfede 

Tiirk milleti, kendi ba,a
rıları karşuunda a.noak se
vinçve kuvvet dnyar.Çünki 
Türk inkilabı harikulade -
bir hareket ve 18 yıll•k 

Sonu üçte 

Ciimhuriyet fazileti 
Yazan: N. R. 

1941 Yılının 29 Birinci teşrinine de dünya millet
lerinin lıasret çektiği sallı, sükun ve saadet içinde 
kavuştuk , , 

Hudutlarımızı bekleyen dinç ve diri · ordumuzla , 
fabrikalarımızla, kültürümüzle ileri koşma yolumuzda 
sarsılmadan sendelemeden geleceğe, Büyük Türk mil· 
leline hak olan büyük istikbale doğru yörii.yoruz. 
Vatan topraklarının kara empiryalistler tarafından bir 
harabe olarak bırakılan parçalarını birer mamure ya
parak, asırlarca mühmel kalan vatan ovalarını Ciim
lzuriyet makinasile karışttrıp bereketlendirerek, 6 aylık 
gurbet yollarındaki hasretli/eri 60 saatte kavuşturan 

Dn·amı · 4: to 



Sayfa; t (Halkın :Pili) 

) 

:'.l Aydının iftihar 

500000 Lıra t miluon Ura olacak 
Geçenlerdeki yazıla· 

rımızin biriıünde bn bi
ricik müessesemizin do
rnmu hakkında. okuyucu 
Jarınııza(bir nebze) malu
mat verıneğe çahşmı,ıık. 

Zirai ve ticari hare

ketlerin oymağı ve müs 
tahsillerin biricik kredi 

kaynağı MilH Aydın 

kardaşla.rımızla lıeman 

paylrı.şmak heveaini ye
nemedik. 

Tiirk mfüıtahı;iline 

sermaye terakümü i~inde 
öncüliik eden bu milli 
ticaret müessesesi d.ıha 

bu günden muamelatını 

tevsi'ederek ticari ve 
rimleri genişletme yoluna 
girmiş ve önümüzdeki 
yıl içinde lrnopere edil· 
meai ku vvetlo muhtemel 
olan 2eytiu tanesi ve 
mamulUı mahsali ıçın 

duyduğu mü
esseselerin

den milli Aydın 
banka binası 
ve ilk açılış töreni 

hatırası 

tigi hitnbo hu biiyük gii
niiınUzde tekrar canla
nıyor 'fe bizlere o hika· 
yeyi bu sütunlarda tek
raı-latıyor, 

[ l k ti~adi faaliyotlori 
istinat ottircceğiıniz esas
lar her türlü vukufla 
beraber, bilhassa doğl'u. 

dan doğruya memleke
timizin topraklarını kok
layarak bu topraklanla 
bizzat çalışan insanların 
sözlerini· işiterek 
olunacaktır.] 

l~te bizde bu gün o 
hüyiik işaretin izi üze. 
rinde yiirümenin canlı 

Bllnk~sını hu büyiik günü
mlizde bir daLa anmak 
ve onnn bugünkü doru
mu hakkında bir iki söz 
daha. eklemek bizim i9in 
milli bir borçtur. 

Milli Ardın Bankası 

Türkün milli kalkının~ 

lıareketlorinin canlı eıer

lerinden en mühimmi 
ve ba~ta gelenlerinden 
birisidir. 

eserile övürıiiyoroz. 

~:;ar~~n
1

;:i~:i k~:ıu~za:ıe- Okugucularım ıza 

Daha dün denec~k 

kadar yakın. hir istihsal 

işinede girişmiş bulunu-

yor. . Bununla beraber 

Vil:1yetin lü7:um gürocegi 

yerlerinde şubeler açmak 

için yapmakta. olduğu 

tetkikatınıda tamamlamış 

olduğunu haber alıyo-

ruz. 
mevsimi içinde ıerınayesinio 
dört misli fazlasile 500000 Otedenberi şuarln ha-

liraya dolduran bankt!
mızin içinrle bıılanduğa

muz istilısı l meniıni so· 
nunda sermayesini bir 
misil dalı:ı arttırl\cağını 

Ye bu ımretle 1,000000 
liraya. ihlı1ğ edacogini 
bo glinden rni.ijdeleyelıil

mek imkaolnrını boldu-

ğomoz için duyduğumuz 
büyük sevinci müstahsil 

ifadesi olan 
bu nrimli eserl~r Ebedi 
Şafın Türk Milletine 
ynptıgı işinin f"yizh ne
ticeleri ol<luğuuu kim 
inkir edebiiir, Onun lıl

lıuti nida.fl lıalA kulak
larımızda. çınlsyor. Yeni 
Türkiyenin iktisadi ha
reketlerini il izam lama 
dersini verirken irat et• 

Son 'ünlerde baş gös
teren mü ret tip buhranı 

yüziindPn gazetemizi haf. 
tadr4 iki Yeya Ü~ giin 
m·şir otmek zarureti.Qde 
kaldığımız için okuyucu 
larJmızdan öziir dileriz 

Bununla beraber açık 
olan c Halk basımevi » 
adlı matbaamız işlemektf', 
her nevi kart vizit, da
vetiye, enakı matbua. 
yapmakta ve sipari,ıor 
kabnl etmektedir. 

Az bir zaman içinde 
temizliği, ucuzluğu ve 
çabnkluğn ile f:ı.rıınmı' 

olan «Halk basımevirıio > 
işini tecriibe etmek fırsa-
tını kaçırmamalarını o 
kuyuon larımıza ta veiye 
ederiz. 

Halkın D ili 

linci teş. 

<KARA KIŞTAYIM) 
• 

Aşil okumuz ucu gönülde saplı , 

irimi rekti/(çe yarası sızlar . 
Oöniil macerası bir kara lwpl!, 
Kitap. olur roşup, söylesem /uzlar . 

• 
Bir zamanlar giilde!l. giile !w11ardm1, 
Bülbül gibi feryat eder kanardım, 
Aş!u al dudaktan içer ya1wrd1111, 
Bizi kıskamrdı gökte yıldızlar . 

• 
Ne bir seııgim kaldı ne de sevgilim, 
Yeğtiıze servetim şu derili dilim , 
A 5k evimde yoktur bir eslli ldlim , 
Oölliif sarayuu soydu lursızlar. 

• 
Son baharda değil lwra laşlay1111, 
Ne bir iilıu ![Özde ne bakıştnymı, 
Krilı (!fa/km dili) nde kii/J (Akış) tayun, 
Ömiir fırt11ıası kulakta ı1Lzlar . 

Söke: Rıza Tolıer 

O N A 

lvlavi deniz gibi o ilahi gözlerill 
En bii.yii.k raldbisin pembe gii/iiıı baharda; 
Ltlti/ bir aşk serenadı neş' e veren sözlerin 
Engin lzayat !lağmesidir iztirap!t ruhlarda. 

• • • 
Siiziiliiyor denizlerde titreyerek lıayatiıı 
Esrarlı bir masrıl gibi gecelerin koymmda11, 
Llinet ols111Z lıasretile seni yalw!l sevgifill 
Alevi giinalwwı hiç eksilmesi!l bağrı1Zda1Z. 

• • • 

Mmekşder demetini taşıyorken ellerin 
Saadetin ışıkları crmlamyor rengi11de; 
Aşkım St'll ra!tyorken şu zava//ı kalplerin 
R.ii.ya gibi aldatıcı bir serap var sevginde. 

Sabri Erlclçin 

G E C E 

/rimde dolu lwder dağları aşıyormn 
Gecelerden mba!uı elemler taşıyorllm 
Bii.tiitl ren/der kar,ırdı ben nası/ yaşıyonım 
.Seldmde gidiniz lwran/ık dertli yollar 

• • • 

Ağarlar bir !wyrı/et lıer ya111111 lwpkaranl!k 
/rime dolmaktadır bir nejes t!ık ılık 
Elimde iğri asam dudaklarımda ıslık 
Seüimete gidiniz karanlık dertli yollar. 

lbrahim 

• 



(Halkın Dili) 

' 
aş vekilimi- Dün Anlarada uapı. ı Zabıta 
1tl nutuklarl
~ın devamı 
inci Sil) fö<leu mabat 

t~ Oii IJhuı·iyeti iRe da

llıtıvaffak, dAima g -
l iij lik Hlçiido bir mn
ellir. Biz bu sayede 

"e ~"r< fJi '\"arlıgımızı 
arınış ic;or<le lıiirriyc
~i, <lırnnla i~tiklı\li· 
koru;uak hürriyetini 
ütıui. hulnnuroruz. 

t • 

tlıt:du t anda yarlığı 
6tiuıizde daima ya-

tı bhedi Şefııniz Ata
tı ınanevı lınzuı unda 
IUilleti adı a min

aygı i !o cgiliyo· 
"e yine Tiiık milleti 
ernriııcle olmanın 

~i .. 
Kurur vo baz ıçın-

llJi ~efııniı: lııciniiye 
t) • 
~a% bağlarımızı te-
1roru ııı. 
tlt, ~lan m. 

11 1tıtı karanlık YO 

lıali limit verici 
:an lıı\la uzaktır. 
<l·3a, A~yada ve Af. 

llıillotl-.r biitün 
l'ile ÇRrpışıyorlar. 

•ı~ kan diikülüyor. 
I 

1nedeniyet abide 
·~ I ()luyor, lıarp ha· 

lltı ıni 1 letlerde bu 
llıu%tarip bulunu· 
hugii n ii o şn rtl arı 
1 '!1

•• k' k ıır ıye ço rn-
111tııla olmakla be
~enı leketi mh de 

llrasıudadır. Bii 
ltıtıı .. .. 

aı·:\. goğu~ gor· 
t t. 
1 

llniz sar ılm:ı-
1~iıniz ve lıiitün-

" 1 
ııayeııirıde ol· 

j 'l 
'ıı lıaıli eleri bu 

~ . 
1 

~ Urt "everlikle 
~j.. . '·O ınıuıı voruAI 
IJ • 

t ro hazırlanıyo-
~'iirk vatandaşı
lıkPuin var ve 

tılduğunn bil-
l r 1) oruz. Bırna 

~ 0 etınt•liyirnki: 
0 ruumuz diirı· 
~llvvetlidir vo 

;}a. kuvH:tli ola 
ft~ .. • • 

guvenımız 

1 arını. 
lıit• 

trnıederı siz· 
lltn ,.,, vn.r. J." ere· 
'l . 

l 
1 ~te oJnrsa· 

·~;ektı pte, tar
... ıı l\da, rurtt:ı 
... ,~ l 

~ · ıı k mad.m, 
~~lltnadan çok 

'\ ~1 <:alı~malar 
~ lllvet , eto 
~ •~ ferahlık 
' 

ıan Bagram töreni 
Ankara 28 - A A. 
Oiimhnriyetin on so 

kizinci yıl diinümii lH\Y 

raını bul7iin lıevecanlı te !:' • 

salıiirat arasında Bn~ve-• 
kilin radyoda söyledigi 
bir nutukla açılını~tır. 
Yıl döniiıııii kutlaınağa. 
lıarHlan makta bul uuan 
baş Şf'lıir bııgün baştnn

ba~a milli r•mklerle ~ü~
leıınıiş hıılunoyonlu. 

Ankarada bulunan bil· 

tün izdler yiiriiyiişe geç 
mi~ler YO ulus meydanına 
geTen i:1ıdler Atıttiirk a 
ıııtrnın etrafında yer al
nıışlnrdı. Aukara ra<lyo
snn<lan çalınan lstiklfll 

marşı, Ebrc.li Şcfııı hey
kelini ~P.nelemiş olan 
geııı;lik tnrafınc.lan ııöyle 

nen.ık nı rasiıne haşl:ın

mış, hundan sonrn, izci
lerden hi r kız Te bir er
k ak birer hitabe i 1 e A
ta tii r kiin lıiiyiik eserine 
b ğlılıklarını ve .Milli 

Şefo sonsuz ı;ıe\"gi '"e say
gılarını ifade etmi,lerdir. 

lıciler araınndan ı&J

rılan hir lıeret A tatörkün 
mu .-akkRt kn birlerine gi

clerok ma.ıevi hnznrur-ıda 

eğilmiş ve nıulıt('~eın hil' 
çelenk koymuştur Diğer 

bir heyet de A tatürkiin 1 
Ordu evindekı heykeliııo Ye 

emniyet anıtına çelenkler 
bırakmı8 eavgı ihlevini t • 

yapını~tır. 

H. E. Sosuaı Yar
dım menfaatına 
Güreş 

1-11 94 l enmartesi gii
niı Halke\"i ~o:oıyal Yar
dım Komit1'!o!i ıneufıtatına 
.Aydın Spor sahasında 
pehliyan güıe.,leri yapı

l c:.ıktır. ~,ok lıeyf'c'lnlı 

olnc gını haber alılıa-ımız 
bu giırc~ll'l'İ g<Srrııeleriııı 

Te bn suretle bir hayır 
t<>şekküliiue yar<lımda bu 
lunınalarını ı;ayın halkı 

mızdan dileriz. 

Ynıttaşlarım. 

Her \"akit siiyle<ligirn 
gibi nrnsut bir milletin 
çocukları olmak gnrnı·u· 

ııu <luyarsuk, kutıH•l bay

ramı ne~e ile gf'<;irn oııizi 
dilerim. Ve cümlıuriyetin 
on ıekizinci yıl dövi.iıııti 

bayramının ba~ladıgını i

l&n ederim. 

haberlerı 
B 1 ÇAKLA YARALAMIS 1 

Merkez ııalıiyesiı oba-

ğlı GülhiAaı· kiiyiiııden 

Mehmet oğlu Ahmet Yal 
cırıı nnıi kih·don Mehmet > • • 

giilşeıı sarlıo~ 1 uk saikn-
Bİ) la bH;akla yaralamı~tır. 
Yar~Jı todavi edilmek ü
zere moınlokethastnııesino 
~·atırılını~, su~lu yakala
narak acl iyeye teslim 

ec.lilmi~tir. 

TABANCA 1 LE 
YARALAM iŞ 

Hermene'k nahiyesine 

bağlı Ünıerhoyli k<i) ün
den Kazım üztoprnk, Naz
mi Tiirk, M .• \li Sanan 
bayram münnsebetilo na
mrızdan t;ıktıktan sonra 

silah :ıttıklan hi,r sırncb 

Onrnr eskiciyi ağır ~ıırct
te yaraladıkları yaralının 

lıastanoye )atırılmı~ '"e 
suı;lnlar ynkahuı:ırak ad

liyeye leslıın edildiği lıa

ber a ınmıştır. 

KISR~K ÇALMIŞ. 
Şarki karnağaç k~za. 

aındau olop Kö~k nalıi 

yeeino baltlı çiftlik kiiy
iiude oturan Kadir Şiııı

if6k ııuri yılınaz' ait bir 

k1;1rsğı ç:ıl:ı.rıık semti 
me-;hule kaı.;ını~tır • .Zaı· 
bıta tı'kıbat yBptnaktadır. 

OLOMLE TEHDID 
Gormeııcik i8tasyou 

kalıt"eı.ıind Mustafa yıl

dızı i>liiınlo tch lit eden 
ayni kiiy len Hiiııeyin ku
ral j rndarıııa karakol 

komııtanı tarafından ciir· 
mü ıne!o!hat halinde yaka-, 
}anarak adliyeye teelıın 

ediluıiR,tir. 

YANGIN 
Gerıııoncik n'lhiyesi 

üziimlii kiiyiintlen n.ma
zan A:tıntlağııt karaığuı.; 

mO\·kiindcki babye da
ınıııdaki çitlere b3ğ olan 

bakır telleri cıl-.armak ; 

için ovi fRkaıı ayni kiiy. 
d~n Muharroın AYoı suç 
üstii vak ılaııarak adlin~ w • 

ye teslim t dilndştir. 

Çorumda uanaın 
Çorum 2 - A. A . 
Diin gt ce saat 2 l <fo 

!-rnhrimiz çar~ı mdn ı,ir • 
yargın ı.;ıkım~ ve birkaç 
dükkan yanmıR.ttr. Yan· 

gının büyümesinin önüne 

1e9ilmi tir. 

1 inci teşrin 2Q 

i L A N 
Hususi muhasebe mOdOrlüöOnden 

Hnmaz, n P. ş malırdlesindcn hacı ali kızı emir· 
ay ,en ·n hu sn i muhasebeye olan vergi borçlarından 
<itiit·ii B.amnzan Pa .• ı. malıallesin<le tapunun 44:1 ada, 
75 pafta, 2 pa1'tiCl ve 19 numarasında kayıtlı 51' 
metro murabbaı s ha dahilindeki han ve kalı'"'eoin 

ınilkiyeti 7 te~rinisani 941 cnma giinii ~aat 15 te 
clellfı.liv«>, ilan ücreti ta[ıU harcı vu m:\saı ifi sailesi • 1 

alana ait olmak: ve ihaleyi miiteakip kırksekiz 81lat 

;rnrfınıla bedolı ihalflyi teslim etmek şartile vilayet 
idaı·e lıeyetinee satılarağnulan taliplerin J87 liıa. 

50 knrn., ılipozito akçası veya teminat ınel.:tubu ile 
yevaıi mozkfırdo vilayet idare heyetine müracaat
ları ilan olunur. 

i ı A n 
Hususi muhasebe mOdürlOüOnden 

.i\Icrk zde ıııiinhal olan on lira aııli maaşlı kA
tipliı.: için tl/11/94.l perşenbe günü saat onda vi
Jl.J ot daimi encümeni odaaında ınüsl\baka. imti
hanı yapılacaltından memurin kanunonou di.irdiincü 
ınatldesintloki <nsaf Vö şeraiti haiz olanhrın evrakı 
mii8hitelerile hirlik te yevm YO sa atı ınezkiirda daimi 
on<'iiıııen odasına gelmeleri iJAn ulunur. 

İLAN 
Agdın Tapu Sicil Mu haf ı!lıöından 
Aydmın Gerıneııcik nahiyesinin Hıdırbeyli kö· 

yünde ~orkırn çay garben hacı kabaklı oğlu Kı\mil 

~inıalen lıa<•ı kahakli oğlu Kt\rnil cenuben !~mail 

:vernseı-ıi ile çevrili 4 clöoaın incir bağçAsi mıstan 

kızı Hanifonin uhde~inde bulundıığtından balııile 
namına yaniden t scilıni h~tediginden m1'1ı·,Jline tah
kikat y lpm:ı k Ül:ora 4/11 /9'1 tarihiude memur g<>n
deri lecektir. 

Bu yerde lıir hakkı miilkiyet iıldiasın<la olanlar 
vaua gl.'llecek olan memur veyahutta. ogiine kadar 
dairomize 2:W fiş numarasile müracaatları bildirilir· 

1 LAN 
Agdın Askeri Satın A ıma 

ıomisuonundan 
Demir yolu muhafız birinci tabnronnn 3 ayJık 

t:thıuiue:ı 85;)0 kilo sığır eti ilıtiyacı pazarlıkla açık 
eksilıml\ye konmuştur 31 koru~ta.n talibi ulıidiyesin
de bulnoan bu din ilıalo:ti !30/10/941 perşenbe günü 
Maat 11 de demir yolu muhafız taburu karargahıııda 
yapılacaktır taliplerin tabm· merkezinıleki satın al
ma komisyo ıuu:ı müracaatları iHln olunur. 

SANATKAR 
Yetiştirigoruz 
Mokt"ıı talı ilini yarı

<la bırakm k mcolınriye

tındo kalan geııı;1 er mat
baamızda makinistlik T"a 
miirettiplik 8 rn tlıırı iig
roteceğiıı:. 

'Cç e)dı nıiirottip mu
avini YO altı avda mii
rettip olahilmok imkfrn
larıııdan 1stif,1do et ıııek 

isteyen kız ve erkek ço 
cuklara birinci ayın bi· 

bir ikirıci ayın bitiriınin
deo ı:ıoıs.ra lııtfoıda iki 

iit;üncü aydırn ıonra üç 
altıncı ayı tamamlayan
lara ha ftadıı beş bir yıl 

ıonra 7.5 lira. vereceğiz. 

Temiz bir Hanatın 88· 

hibi olmak hevesini ta,ı

yan gençlor bu fır!llattan 
istifade etmelidirler. lt
lerinde kahiliyot rn isti
dat gfütoren lo rin ücret
leri yukarıdaki nispete 
güre daiıııa arttırılacaktır. 
İkinci tt'şrin aynın on

uncu giiniine kadar mü
racaat edilmelidir-



EBEDi ~Ef ATATÜRKON ili 

REiSi CUMHUR SE~llDIKlERI 
Güne ait tarihi beyanatını 
Aşağıda sOtunlarımıza dercediuoruz. 

Muhterem ark1dttş- giL~el ispat etti. Milleti-

lar! .. mühim \O cilıan,u

mul lıııdhmtı fuvkall<le 

kl\r .,ı::.ındıı , muhterem 

milletimizin toyakkoz ve 

intibaı hakikbine hir ve· 

ıikai kıymottıu olan '.rt:~ 

kilatı E-.rısiye kanunumu 
znn, bazı ııı:ıdıloleriııi 

tanilı için enciimerıi 

mahsnı tarafından heyeti 

celilenize teklif olunan 

kanun l:l.yihasının kahulii 

ıuiz lıaiz oldnğn evsaf ve 

liyakatini hiikftmetiniıı 

yeni i mile; cihanı me· 

<loniyeto <lalııı çok snlıu

letle i:dıarn muvaffak 

olacaktır. Türkiye Oum

lınriyeti, cihanda işgal 

ettiği mevkie Htyik oldu

ğunu asarilo ispat ede

cektir. 

"Aı·kadaşlar : bu mü-

münasebotile, Tü r k i y e eısesei 8.liyeyi uücuda 

DoYletinin; zaton cihanca getiren Türk milletinin 

m&hi.m olan, 

!Azım gelen 

ti , beynelmilel 

olmatH son di.\rt sene za.drnda. 

mahiye- ' ihraz ettiği zafer, bun

maruf dan sonrada birkaç misli 

unvanile yade lildi. Bu· 

nun icabı tabiisi olmak 

üzre; bu giine kadar doğ

rudan doğmya mecliıin 

riyasetintlo lınlnndurdu· 

ğunuz arkada,ınıza ifa 
ettirdiğiniz yazifeyı, Hei

eicnmlıur unva.nile yine 

aynı arkadaşınıza, tevcih 

ediyorsunuz. Bu müna

sebetle, .,imdiye kadar 

hakkımda falıar buyur

duğunuz muhabbet ve 

samimiyet ve itimadı bir 

defa daha göstermekle, 

yiiksek ka<lirşina8lığınızı 

ispat etmi, oluyorsunuz. 

Bundaa dolayı lıeyttti ce· 

lilenize hiitiin samimiyeti 

rulıiyenıle arzı toşekkii · 

rat ederim, 

''Efentliler !.. asırlar· 

dan beri Şarkta mağdur 

"re mazlftm oln.n miHe

timiz; Tiirk milleti, haki

ka tto meftnr oldullu hasa

ilden muarra telilkki edi-

liyordu. 

"Son sonelerde mille· 

timiziıı filon gfüterdiği 

kabiliyet. istidat, idrlk, 

kendi lıakkıntla sni zanda 

bulunanların ne kad&r 

gafıl ve ne kadar tetkik-

olmak üzere tecelliyatını 

g<>ıterecektir. ~cizleri , 

mazhar old ugom bu em

niyet ve itimada kespi 

liyakat etmek için, pek 

miilıinı g<>rdöğüm bir 

noktadaki ihtiyacı arzet

ınek me(iboriyetindeyim . 

O ilı tiy a~, heyeti aliye

nizin ~ahsım hakkındaki 

teToccüh ve itimadının 

vo miiz:.ıboretiniıı deva

mıdır. Ancak bu sayede 

ve .Allalıin inayetilı şah

sıma teTcilı buyurduğu · 

nuz ve bayuracagınız Te· 

zaifi lıüımü itaya mnvaf

ta.k olabileceğimi ü mi t 

etlerim. 

"D~ima muhterem ar 

kada~larımın ellerine çok 

samimi ve sıki bir ı:ınret

te yapı~arak onların ~a

hıslarından J"endimi bir 

an bile mfüıtağni görmi-

yerok çalıŞ'.lCağını. Mille

tin teveccühünü daima 

noktai istiaat telAk ki 

ederek hep beraber ile

riye gideceğiz. Türkiye 

Oiimhnriyeti mes'ut, m u· 
.... 

(Halkın D ili) 

Nısfet ve merLa.wet niyaz etmekle mil 

let i~leri, devlet işleri görülemez; mi ilet ve 

devlet şerefi ve istiklali temin edilemeı;. 

Nı!fet ve merhamet dilenmek gibi bir prtn· 
ıip yokt ur. Türk milJeti, Törkiyenin müı· 

takbel çocukları bunu bir an hatırdan çı-

karmamalıdır. 

Onuucu yıl hatırası 

Bagün vasıl oldağı:ımuz netice, aaırlar· 

}ardan beri çekilen m illi musibetlerin inti

bahı, ve bu aziz va.tanın her köşesini ıula-

• yan kanların bedelidir. 

Bu neticeyi Türk gençligine emanet 

ediyortım. 

Cümhuriyet fazileti 
Birinci sayfadan mabat 

çelik yollar açarak ilerleyoruz ve lıazırlamyoruz. Da!ıa 
eyiye, dalıa güzele, dalıa temiz ve doğruya varmak 
içitı durmadan ve kimseyi durdurmadan yörüyoruz 
Cümlwriyet yoluuda ... 

Şa !loktayı ehemmiyetle kaydetmek isteriz ki: Biz 

ne yüz rıede ikiyiiz milyonuz, biz 18 milyonuz, 18 jıl 
döğiişüriiz, orısekiz kişi kalıncaya kadar ölmesini bilen 
ve kalall O!lsekiz kişi ile yine c Türk Cümlıuriyeti > 

Devletini kuran ve kuracak olan Türküz ... 

Sözümüzü, bilip lastik etmeyenler lıariç, bilmeyen

ler düllya tarilzlerini okusunlar . 

Biz, yaldızlı sözlerle ve nutuklarla değil , Şefleri
mizitı ateş ve iman dola gözlerine bakarken içitı içill 
tutuşup alevlenen, bir cep/zede beşyiiz bin carı vererek 
duşmafll kovmasmı bilen ve öğreten milletiz. 

Bu gün Cüm/ıuriyet topraklarmm , Cumlıuriyet er

kinliğinin ve Cümlıuriyet şerefinin en küçük şekilde 
dalıi ihlaline karşı koyacak öyle bir ruhumuz 
vardırki: f!.!ı rulı, ha, büyük Atarım rulıa Tiirkiin Er 
ve dişisinde şuurla, eksiksiz yaşamakta ve ateşini, fani 
dünyadan ayrılan ebedi Şefin kalıraman lnönii.ye bı
rakftğı büyük meş'aleden almaktadır. 

Adı « Cümlıuriyet fazileti ~ olan hu ruh bütün 
Türklüğü ltı önünün emrinde Cümlıuriyet müdafaası 
için her an hazır bulundurmaktadır. 
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maktu! muhtaç oJd ,, 
kadret , d&marları~ 
aıil kanda mevoatt0 

lşte tarihte ]liÇ 1 U 
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bu eş8İZ giin; o! ~~ 
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rının kapandıttı bi' t 
'1iir. Yıno bngii ıı, I:l 
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