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Atatürk' ün 
emaneti 

\'azan: Asım US 
Atattırk Anknrada Büyük Millet 

tleclisini toplayarak Türk milletinin 
~istiklaline kasteden düşmanlara karşı 
• t~lli. Mücndele ilfın ettiği zaman bu 

J . , _. •• , • ' ......_.. .... .. ,,.,. ' 
A .. u, ., ., ";J u..... ııl.uı "" 

Ieclisi Hükumeti,, adını vermişti; 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile 
beraber ordunun Ba§kumandanlığı 
da kendisi deruhte etmişti. 

O zaman Atatürk bir taraftan harp 
cephelerini dolaşıyor, ordu kuman
danlanna emirler veriyor, diğer ta
~tan sık sık Ankaraya gelerek BU. 
~k ~llet Meclisini de idare ediyor
b u. ~ıra Milli Mücadele günlerinde en 

ÜYük hedef düşman istilamndan 
lllenıleketi kurtarmak olduğu için 

ıharp idaresi her türlü milli düşünce
erin llstünde idi. 
lık zamanlarda bu şekilde başhyan 

l'e işUycn Bliyük Millet Meclisi Hü
kntneti hakikatte bir cümhuriyet ida. 
~i~dcn başka bir şey değildi. Cüm
~rıyet isminin açıktan açığa üade e
h tnenıesi ise harici düşmanlar ile 

1 
a1:P. ederken dahilde bir rejim mese
l~ ıhdns etmemek düşüncesinden L 
crı geliyordu. 
kı ~ihayet Milli Mücadele muvaffa
l Yetıe bitti. Anadoludaki istila ordu
Uarı denize döküldü. Düşman devletler 
d': Lozan ltonf cransında sulh aktedil
'r ı. Türk vatanı milli hudutlarını aldı. 
tae~k!Iatı Esasiye kanununda yapılan 
Us dıla~. ile 'Türkiye Büyük Millet Mec.. 
h 1 liukflmeti,, ismi "Türkiye Cum
l ~riycu:, adına çevrildi. Büyük Mil
:. M:cclısf Başkanlığı ile devlet reisli
~ birbirinden ayrıldı. Atatürk, Büyük 

1 
llet Meclisinin kararı ile devlet reisi 

~ du. Memleketimizde cumhuriyet re. 
t•txıinin resmen teessüsü tıe bu tarl!ı-
en itibar edildi. 

d ~ütareke ve Milli Mücadele devrin
t e Osnıanlı salta::ıat hanedanının 1s· 
can~~l saraylarında keyif sürmek için 
n ıgrenç hıyanetlerini gören Türk 
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Türk Ulusu 
En b .... 

ta 'h Uyuk bayramrnm hevecanmı 
rı · · .J 

nı ının ebediyetile beraber her za. 
an duy ve yaşa. 
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Cumhuriyetin 
onbeş yıllnı 

bitirirken 
iYüreğimizde çırpman 
minnetlerle bağlılığımı
zı Ulu Önderin yüksek 
katına sunuyoruz: 

Türk milletinin bükülen boynunu 
doğrultup alnının kara yazısını elile 
silen, ona yeni bir ruh, yeni bir tarih 
veren, bir çocuğun büyüyemediği bir. 
müddette bir milleti büyütüp kuvvet. 
lendiren odur. ' 

Derin aaygılanmızla A
tatürkün inkılap arka

. da§larmı anıyoruz: 
Atatürkün milleti koruyan düşün~ 

cesinden başka düşünce bilmiyerek. 
gSnDllerile. dimağlarını buna bağla
yan ve onu"! sesini yaymak ve yük
seltmek için en sadık bir vazife gören 
onlar oldular. 

İstiklalimiz; vatanımız, 
inkılabımız için can ve
ren kahramanlan kalp.. 
!erimizde canlandırıyo
ruz: 1 

Kendi hayatlarını vatanın hayatına 
feda eden, vatan çocukları uğrunda 
güle güle öldükleri yurdun göklerin. 
de kanlarının boş yere akmadığını 

görerek mesut ve müebbet bir varlı
ğa kalboldular. 

Atatürk devrine yetiş
miş olmanın en büyük 
hazzını duyan bugünkü 
Türk neslinden olmak
la övünüyoruz: 

Ceçmişin bütün seyyiat mirası ~ 
muzlarında, sabır ve azimkiir, onları 
tasfiye ederek geleceği kurmağa 

çalışan bugünkü Türk nesli. bir kan 
asaletinin en yüksek fedakarlıkla 

rına örnek oldun. 

Ey yarının genç yavru
lan, size kıskanarak ba

. kıyoruz: 

Millet varlığını her gün bir adım 
daha ileri, her gün bir basamak daha 
yukarı götürmenin şevk ve heyecanı i• 
çinde Atatürk inkılabının sönmez •şı
ğını yıldan yıla siz naklediyorsunuL 
Bütün sevgimiz size! 
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o Giinüıı Akis(er 

e ı Y~ Evliliğe, bekarl1 "' 

Eski Mısır fevkalade komiseri Lord Loyd 
Fit•s in earap arın hakkını teslime iyo 

dair 
Hakkı Süha üstadımız dünkil 

sında be:ıim kaynanalarla meşgul 
şumdan istikbal için bir hazır}Ikta 
lunduğum manasını da çıkarmış. 
karlar arasında bulun~umuz dola 
sile herhangi bir içtimai sevabı · 
mcden evlilik aleminde şöyle bir 
zınti \ aptığıma hükmedebiliyor. 
kat şunu söyliyeyim ki, evlenı:ıı 

katiyeı karnr vermiş olsam, bu 
daki hazırlıklara hef halde knytı 
tarı kuşkulandırmaktan başlarnn.IJl 

Eski Mısır fevkalade ko
miseri Lord Loyd, bugünkü 
Filistin faciasının önüne geç
mek üzere vazi}teti tahlil e
den ve yeni bir hal sureti tek
lif eden bir makale neşret
miştir. Nüfuzlu İngiliz Lor
du, bu makalesinde ezcümle 
diyor ki: 

"Harbi umumiden Once, lngtUz 
devlet adamı ve filozof A. D. Balfor, 

o vakitler Mançesterll bir kimynger 
olan Dr. Vayzmen adında blr Yahu
di ile tanışmıştı. 

Bu garip tanışmadan yeni bir ma
nada "siyonizm" doğdu. 

Ondan sonra umumt harp çıktı. A
lenbl orduları KudUsU zaptettl. Fi
listin üzerinde tngillz mandasının 

tatbiki kararlaştı . 
Bunun Uzerlne Yahudi debft.eını 

canlandırmak ve ona l~yik olduğu 
değeri verebilmek yolunda Balforun 
kalbinde yatmakta olan arzu yeni-

Görünen, Okunan, Söq/enen 

En 
8 OYOK, en bily(ik eser kaflısında

J'lZ. Bu eser, Cumhuriyettir. Bu
ıtln onun on beşinci yılım tesit ediyoruz. 

Bu, bQyQk eseri mcydnna getiren ve o
na bıış olan Atntnrk'lür. Onun ululuğu knr
ıuındn hürmetle e~ılıyoruz. 

Atatürk'il takip ederek, Tfirlı: Tatanını 

kurtarnn, Türk lstikldlinl temin için yfice 
inkıldbı meydana getirenlere şükran lıis
Jer'Jmizi sunu.) o ruz. 

Kurtulan, istiklali temin edilen ve in.. 
lı:dtıbın kendisine bahşeylediı!I fistilnlüğil 
minnet ile karşıJnynn Turk mıllcti, Ulu 
Başbuğunn tebrıklerınl arz ile )1iksek ese
ri karşısında hayranlıkla selô.m duruyor-

• • • 

B tN dokuz yilz yirmi fkf Te~nl
evvell nde Yunanistan büyük bir 

hercfimero içindeydi. Mağtnbiyetio ver
diği perişanlık karşısında yapılacak şeyin 
ne olduğunu kimse bilmiyordu. Dfr fhU
Jll hc)etf; nıcmlekeıe lıdkim olmuştu. Ve 
bu heyet, Türk murnhhnslarının mütareke 
için ıleri sü"-1uklerı şartlar müvacehesinde 
işi )fikseklen tutuyor, ,ve şartların ha
fıOcmesi için Trakyadnkl askeri ku\"Vetle
rlnlo henüz ayakta durduğunu Türklerle 
kar,ı karşıya geldıkleri tnkdırde Anadolu
da alınlnrınn sürülen k"ra lekenin siline
ceği iddiasında bulunuyordu. 

JhtiHU he)etl, dört tıırnfa saldınyor, 
Avnıpayıı kafa lutmalja çalışırken "l\lılll 

feHket" müsebbiplerini birer, birer tevkif 
ettıriyordu. • 

Bıışvekiller ve nazırlardan başka Yodi
nedeki Türk arkad:ışl:ır da h:ıpsedilmlş.
Jerdi. Bunl:ırm orasına katıldığım gün, 
gazeteler, Türkiye DCiyilk Millet Meclisi 
hfikQmetinln bir knrnr ile saltnnntı ilga et
tiğini yıızdılnr ve Gnıl Mustafa K.enıal'in 

d:ıha mühim \"e çok ciddi adımlnr atncıı
ğınd:ın bahsederek Türk zaferinden sonra 
saltanatın ilgası hareketinin dünya teUik
kileri Cizerinde akisler yapacak "bir lıtıdise 
olduğunu kaydettiler-

• • • 
O N beş sfin sonrn Atln:ıdakl Mo

nastirnki hııpislı:ıne:;lndcn beni 
alarak Giride göturen \"C Pire limanında 

KllçGk lsparti vnııurunun bir knmnr:ısınn 
sokan j:ındarmnlnr, kudurmuş bir deniıın 
dalgııları arasında ç:ıbal:ıynn küçilk "lspar
ti" nin açık ve çok fırlırı:ıh denizde İngi
liıJerin bir zırlılısın:ı les:ıdüf ettiğini, bu 
koca geminin de azgın denizde köpükler 
içinde sall:ınnrıık yol ııldı(lını; beni knmn
çad:ı bekleyen nrknd:ışlarınn anlotıyorlnr
dı. 

Klmbllirdi, ki bu kocu hnrp semisıncle 
saJtan:ıltnn 1skat edilen ''e lngılizlere ilti
ca eden \'nhdettln vardır? 

S:ıtınnolı müddeti zarfında, memleketi 
feltıketlere sllrükleyen, pııyıtahtını ecne
bilere işgnl ettiren ve bir b:ıykuş gibi Yıl
dız sarayına çekilerek memleketin en aziz 
mukaddesatını ve kıymetli p:ırçnl:ırını ya
bancıların :ıyaklnrı altına otan \'nhtletıin, 

,nb:ıncı bir mc•mlekel topraklarına sığınm:ık 
için denize çıktığı gün Egeyi de altüst et
miş, onu tnşıy:ın sem inin se~ retılili sul:ır 
knb:ırmış \"e bu sul:ırda lılrçok cemi b:ıt. 
m:ık tehlikesine tutulmuş, bir lnkımlıırı d:ı 
karoya ,·urmuştu. 

Senelerle denizde u~raşıın h'rçok ge
miciler, bö~le bir rırtınn ile knrşılnşmndık
larından hnhsediyorlnr ve bu zn,·nllılar, 
kendi ''olanını du .. m:ınl:ır:ı peşkeş çeken 
ve çi{;neten bir clıiı t :ılı:ının bir ecnebi se
mislyle denize çıklığındnn luh:ıl.ıer ı ulu
nuyorl:ırdı-

• • • 

A RADAN 03 lar geçmişti. niı Girit
te idik ve scrbeo;timh:l temin 

edecek olan Lozan sulh müınkc·rrıtınırı ne. 
tice ini ve mu:ıhc<lrnin imzasını L ~ı ıı ·or
duk. N b yet ba da, çok çetın muc-utl h.'-

Te bir gün gnzelelerdc Türkiye DOyük Mil
let Meclisi hükömell hnrlclye vekili ismet 
lnllnünfin Ye Yunan JıiikOrııcli nomınıı 
\'enlzelusla d!lveli illlı'ıfl3•e nıurahha.slnrı
nın mu:ıhl'den:ıme3i imza elllklcrl balıerl
nl okuduk. 

Adadaki esirler arasında bir faııliyet 

bnşsösterrulştl. Muahede! stılhiye, bunla. 
na derhal serlıe tisini Amir hulunııyordu. 
Vapurlar gelmeAe başlamıştı. tik hareket 
edenler, kalanların selümlarını annatana 
götürüyorlardı. Bu k:ıfileyl kıskançlıkla 

teşyi ettik. Onlar, gidiyor ve lıizden evvel 
mfistakil Türkiyenin, lılustafa Kemal 'rilr
~esinin hür havasına kavuşuyorlardı. 

• • • 

S ALT ANA TIN ilguından bir sene 
sonra, Cumhuriyet flAn edilmiş 

Te Gazi Müşir Mustaro Kemal Paşa Haz
retleri Türkiye Cumhurıyetl r iyasetine 
Jntlhnp oJunmuşlıırdı. 

Bunu bfiyük punlulu hnrfierle haber 
Teren Yunan gozeteleri, daha evvel yaıclık
larmı hntırl:ıl:ınık "Gazi, daha milhlm ve 
çok ciddi adımlar almnğa hazırlanıyor, 

demiştik. Türkiye<le cumhuriyetin lltını, 
ynzdıklnrımııı teyit elli. Tllrkler, bu ba
histe de bize takaddüm eylemişlerdir." di
yerek Yunnnls!:ındn cumhuriyetin llAnı 

hususunda lmnlnrd:ı bulunnnık bizim bu 
yeni ılerl hıırcketimlzi bir hissi hasetle 
karşılıyorlardı. ' 

• • • 

H AKI.ARI da yok değildi. T0r1d
ycde cumhuriyetin llfıniyle bir

likle yeni bir ileri hareket lıaşlamıştı: 
HilOfel kııldırılm1ş, Osmanlı hnncdnnı 

senelerdenberl musallat oldukları Türk 
topr:ıkl:ırmd:ın çıkarılmış ve bunun tabii 
neticesi olarnk şer'iye ve e,•knf \"eklilellcri 
Ilga olunmuştu. 

Türkiye cumhuriyeti teşkildtıesasiye 
konunu, diğer birçok nafi kanunlar arasın
da Türklyede medeni konun dn yer almış, 
tekkeler, türbeler, zaviyeler kalkmış; fes 
yerlnl, şııpknyn tcrkctmiş, arnp harfleri n
tıl:ırak )'erine Türk hnrflcrl ikame edil
mı,, klıllür işlerimize hu usl bir ehemmi
yet verilerek Türkiyecle bülfin vatandaşla. 
rın ol>Ll)'UP ynzmıı ö~rcnmclerinl tcmın 

için halk mektepleri nçılmış, mnll sohndn 
mühim rchmlnr atılarak milli bnnknl:ır te
sis C\lilmlş, mevcut demiryoll:ırı satın alı· 
nnr:ık nn:watanın şo esi dahi bulunmayan 
uzak vi:ıiyetlerl, demir n~lnrla merkeze 
ve lıirlhlrlerinc hnğlanınış, sınat teşebbCis
ler nclıl'e inde memlekette birçok fnbri
kal:ır )':tJ•ılmış, senelcl'denberi toprak 
altındn mühmel bir halde bırakılan ve 
memleketin mühim bir servclinl teşkil 
eden kömCir, bakır, krom madenlerinin 
lşleti!rnesıne önem verllmi,, Karadeniz ti
caretinin lnkiş:ıfı, mallarımızın harice sev. 
ki, dahile getlrileccklcrln nakil için ehem
miyetli tedbirler alınmış ve l.ıütCin bunların 
fe\•kinde olnrnk: 

Ana,·:ıtnn hudulJnrım muhafaza eden 
koro, deniz, hııvn sınıfl:ırı, yeni silllhlar, 
yeni gemiler, ,.e :reni tayyarelerle teçhiz 
olunnr:ık Türk miııt müdnfna ku\'vellcri 
dünyanın tnkdirini celbeden ,.e kendisine 
hürmet edilmesi Jdzımgclcn bir kudret b:ı
line getirilnıişllrl 

• • • 

C Ul\tHUnlYET Tilrldyesl bu ileri 
hareketinin ilk on beş senesi 

içinde nkıllnr:ı hayret verecek muozınnı 
l.ıir muvorrnkıyct temin etmiştir. Bu ileri 
Jıııreket, :ısln durmıync-ıık ,.e biltün hızıyla 
ve dev :ıdımlıırln devam edecektir.-

• • • 

B U bü) ük eserler ve ileri hareket 
knrşısında: Sel!\m snn:ı Atatürk, 

'IC'Mm snn:ı Cumhuriyet -.c se!'1m snno 
1 :.ırk ııııllı.:lı 1 

lendl ve daha ziyade kuvvet buldu. 
Baltor, tnglliz bayrağı al tında bir 

"Ynhudl vatanı" tahayyUl ediyor
du. Sonunda 1917 seensinln meşhur 
hAdisesi olan "Balfor beyannamesi" 
ncşrolundu ki, bu suretle Yahudile
rin Umltlcrl son dercccyJ bulmuştu. 

Fakat Dalfor, Avruuada Yahudi 
nlcybtnılığı olacağını, FUlstlnde 
(BaHorun "Gayri Musevi'' Unynnlle 
andıl;ı) Arapların siyonizm siyaseti
ne karşı duracağını tahmin edeme
mişti. 

Bununla beraber bugUn bizim Fl
llstlndc gördllğUmUz nedir? 

Flllstlnde Yahudilerle Araplar a
rasında bllkuvve bir dablll harp ce
reyan ediyor. O Jkl ırk ki, Balfor 
onlo.rni ynnyana kardeş gibi ve de
rin bir onadct içinde yıışnyncaklnrı
nı Ramyordu. 

DugUn de.ha fenası oldu. Zira 
Araıılar, yalnıı '\'nhudlJere karşı de
ğil, lnglllzlere l<nrşı da mücadele e
diyorlar. Şu dakikada, manda rcJI· 
mi başladığı gllndcnbcrl FUIBtlne gö
rUlmem1ş derecede lnglllı askeri 
ıevkedllmiş bulunuyor. 

Her yerde i~blrar, korku ve ln
klaarı hayal var. 

Rllya, bir k&buı oldu. 

• • • 
BugUn kayıtsız şartmz bir beyan

da bulunmak zamanıdır. Araplar, 
Fllfstlnde asla bf r ekalUyct olma
malıdır. lngllterenln ııUkO.n içinde 
bir Flllstine ihtJyacı var ve sUkO.n 
içinde FlltsUnln de lngntereye ih-
tiyacı var. • 

lmparatorlnk muvasala hatlan

Lord Loytl 

Du hal şekli, hiç şUphe yok ki, 
her iki tarafın da müfrit dileklerini 
yerine getirmek demek olmayacak
tır. Fakat bir yandan Yahudilere 
milli vatnd temininden vareste kal
mayaçnğı glbl, diğer taraftan da 
yerll Araplara haksızlık edilmesine 
hnkA.n vermiyecektir. 

Böyle bir esas Uzcrlnde Yahudiler 
Ti Araplar, mazide olduğu gibi is
tJkbalde de yanyana sUkfın Jçinde 
yaşıyablllrler. 

Yukarıda gösterdiğimiz şeklJde bir 
siyaseti tatbik lehine, Filistlni Ya
hudilerle Araplar arasında taksim 
etmek siyasetinden snrfınazar etmek 
biraz cesaret işidir. Fakat Başvekil 
Mister Çemberlayn bu meziyetten 
mahrum bir insan değildir." 

Ancak, füıtadın bahsettiği d:ıha Jt! 
him bir nokta var: Yeni evlilerin 
itibarile mensup olduğu ailelerden 1 

nlarak btisbUtUn müstakil bir 
kurmalarını terviç ediyor. Kayn 
meselesinin bu suretle nihayete 
ğini söylüyor. 

Fakat hazı genç erkekler, anne 
babalarına o kadar tutkundurlar 
onlar, ilerde alacaklan kızın kendi 
ne ve babalar ile imtizaç edemfye 
terini sez.lnledtklerl takdirde, evi 
mekten vazgeçerler. Hakkı SUha. blİ 
le bir çok arkadaşlar bilir. Bu 
yettc yeni bir ku~ğa - eski muhit' 
den bUsbiltUn ayrılmak eartile - a 
mak, bir vUcutten hayati bir uzuv ~ 
parmak gibi bir şey olacaktır ki, 
değildir. 

Onu:ı için • daha tehlikeli bir h 
ket te olsa • ben, meseleyi kökün 
halletmek 1lzere kaynanaları 
lah eylemeği tercih ederim. 

Hiç olmazsa, ailece göçetmek ne\' 
den evUlikler kaynanaların tek dU 
cağr:n teminat altma alan bir muJt 
Vf;?le ile temhir edilmelidir: Akıl ve i 
rftk mukavelesi! 

• • • 
Umıtu1mu, df'rtler 

Evlilik bahsi açılmışken diln me 
tubunu ne.srettiğim eski bir "iki e't 

HlKMET MüN1R 
(Somı: Sa. ti, Sil· 1 

mızın Akdenl~ Filistin ve tran kör- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tezi boyunca, arapca konuşan aha
llnln takmaack1arı tavra bağlı oldu
ğunu işaret etmeğe IUzum yoktur. 
Bu bakımdan 2\.rap dostluğunu yeni
den yaratıp onu muhafaza etmek 
ihtiyacı 1se ayni derecede a.şika.r. 

ij)ünletin peşindeı-ı-: ... ~ ~ _, ......, -
Bir z i va~ t 

dır. 

Geçen her gUn, bizt belki de geri 
dOnmeğe lmkAn vermfyecek bir u
çurum un yakınlarına getiriyor. Ve 
Fillsttnde kaybolan her hayat, lngl
ıız - Arap dostluğunun tabutuna vu
rulan yeni bir çividir. 

Ilelgratta çıknn \"'reme gnzctcsinln değerli başmnhnnirl Sf' 
tovski cumhuriyetin on beşinci yıldönümü l.."'Utlanırken nıemle1'e 

nılzde bulunmnk istemiş, Ankarııya gitmlştJr. Dost \'e müttefik ıneıd 
leket gazctcclslnln bu nazikAne ziynrctJnl memmıntyetlo kaydede 
Yugoslav ~nzetelerlnln Hntay meselesinin buhrn.nlı giinlcrlndc g 
tcr<ltklerl hn.;;snsiyctJ unntmndık. Cumhuriyet bnyrıunı dolayısı 

Bu meseleyi, Araplara bak vere
rek halletmek, Ynhudllere karşı ada
letsizlik etmek değildir. Bu hUk
mUn aksi dahi iddia edilemez. 

le bu ziyaretin mnnnsını da anlıyoruz. 

Bence mesele bu değildir. Bence 
bir taraftan kendi mcmlekctlcrlnde 
dalma bl rekserlyet olarak kalacak
larına dair Araplara teminat, diğer 
taraftan daha geniş bir mikyasta ~fa
vcrayı ErdUn'e muhaceret temini su
retiyle Yahudilere karşı tnzminat, 
~dll bir şekli hal olacaktır. Ve bu 
hal şckll idart bakımdan olduğu ka
l]ar siyast bakımdan da iyi ·ve kabili 

~Jlinimin i mektep
lilere müjde 

29 İl kteşrin Cumartesi 
günü MİKI FARE çıkıyor. 
20 büyük sayfa, hepsi re· 
sım, neşeli yazılar ... 

tatblktir. 5 ~tYJrlYlŞ 

Clkü vo:cuları 
Bu dağlar, adak ister, Geçitsizdir aşılmaz 
Gurbet uzak, yol çetin, duraklar değil yakın 
Gitmek mi güç, dönmek mi? Sordum, hızlı yolcular: 
DönU~ nedir, dedi!er? Bunu sen, anma sakın. 
Hicran, ömür kamçılar gö:ıUI hasretten yılmaz 
Varsın dağlar şahlansın, yolları bnssm sular, 
Ne gökten yardım umduk, ne ellere baş iğdik, 
Biz tarihler yarattık, güneşten mi,rf er giydik. 

* * * 
Ülküye tapan ruhlar yıldırımdan brz aldı; 
Şimşekler ışık tuttu, yol gösterdi geceler; 
l{aranlıklnr ağardı, uzun yo1lar kısaldı; 
Koç yiğitler geçcrke:ı yüce dağlar öptU yer. 

* * * 
İnandım ben, öz benlik varlığa kudret katar, 
Her inançlı yürekte bir bUylik aslan yatar. 

.. 

Sıt1'• ./\ ,.,,..,,..," 

BASAN KIDJÇ..-\ 

ö ümle 
intikam 

Katil de Ağır Surette 
Yaralandı 

lzmir, (Hususi) - Tepecikte ~ 
hane ca.ddesinde, gUpegtindil.z bir ciJı.t. 
yet işlenmiş, Bosnalı Bayram ismi:ldl 
bır ihtiyar, hemşehrisi AbdurraıunaJIS 
vücudunu delik deşik ederek bıçak dst' 
heleri altında öldürmüştür. Cinayet. 
katilin. bir müddet evvel, maktulün klV 
rısmın başını keserle yannnsmdan Ut• 
ri gelmiştir. 

Vaka günii sabahleyi:ı saat onda r 
vinden çılmn Bayram, Kağıthane cad
desinde Abdurrahmana rnstgelmiş, JL'o 
durrahman birdenbire kendisinin üıD" 
rine yUrüycrek: 

- Sen be:ıim kanmm kafasını yst' 
dm: 

Diye saldırmış. bıçağı~ıı çekip göl· 
sfınün sağ tarafına ve arkadan boşlu. 
ğuna saplamıştır. Bayram, aldığı ya· 
ralann tesirile yere yuvarlarunış, ./lb
durrahmanın avaklarma sarılarak oııd 
da dilşür.nüş, ;ıtı:ıa alını~. Bu sı· 
rada belinden de bir bıçak çıkara~ 
can acısı ile rastgele saplamağa b~ı.
mıştır. 

Etraftan yetişenler, Kağıthane ca4• 
desini kanlara bulayanları gUçlUkJe 1-
yırmağa muvaffak olmuşlardn-. M.---
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0 n beş yaşın.da 
Bugün Tilrk topraklan üstündeki 

genç .d 
1 

~ are, on beş yaşına basıyor. Mil-
Ctlcrin öınrüne t ilı · ·1· •• ve ar sıcı ıne gore 

d
0? beş Yil nedir? •.. Düşünmeden "hiç ı,: 
ıyebT · 1 ıru:. Fakat bu on beş yılı geri-

ye doğru adım, adım dönerek ~raştı-
rırsak o . . 

• zaınan nasıl hır banka karşı-
sın da oldug· .. ·· ·· umuzu goruruz. 

b" Bu .harika, on beş yıldanberi bütün 
b~r nıılletin hiç dinmiyen bir çalışma, 
c .~r?1a ve yaratma kas:rgası halin.de 
sışıdır Kı"b .t. .. d"" .. ~ · rı ı son uren ruzgdr, yan. 

gını nasıl korkunç bir yanardağ y3par
sa, bu t p~aklar üstündeki irade birli. 
ginden dobnn yaratıcı kasırga da öyle
ce Ytırduınu::u efsaneler ülkesine dön
durdu, 

b' Türk inblabını, Türk cıimhuriyetıni 
ır dağa çıh.ışın eseri gibi görenler, 

~al~ız kör olanlardır. Tanzimatın müj-
ccılcri sayılan adamlar da ''kanunu 

esas- · ' b" ı., y: meşhur "35., inci maddesile 

1 
ırlikte yazanlar da asıl büyük kurtu

duşun, böyle bir devrim içinde saklı ol. 
ugunu s.zmişlerdi. 
Yüz sene, boşuna akıp geçti; çünkü 

zarna.n, hcnuz bu büyük millet harcını 
Yogurup yeni bir devlet mimarisi ku. 
racak dahiye kavuşmamıştı. 

Dahilerin yüksek duygulu antenleri, 
;uhlardaki hasret titreyişlerini, gönül

:.r~e iste'ldi ürperişleri daha kimseye 
'.~:nmeden sezer. Bu kuvvet, milctin 

~ogsüne bir arteziyen burgusu gibi da· 
ar ve en çorak sanılan bir yerden en 

zen · gın kaynaklarını fışkırtır. 

Bizde de böyle oldu. 

k Bölükleri, çelik bir zembereğin hal
aları gıbi açılıp kapanan orduda bu
~u görüyoruz. Dış siyasamız..cla ayni 

1 
es~in zeka çakıntısırun aydınlığı var. 
ç ıdaremizin, nafiamızın, kültürümü

ze verdiğimiz istikametin damgası bu. 
dur, 

1 
ııukaddes tarihlerin tek harikası <>

han "znuci~e,, leri, artık oyuncaktan 
atırlamadan anamıyoruz. 

ÖrUmcek ağlarının örttüğü yerler. f C, terli alınlar ve mağrur gözler par· 
'Yor. Görünürlerde sönük, donuk, tit
rek ve sarsak hiç bir şey yok. 
~Ütün millet, cezbeli pusla ibreleri 

l!ibi ''Atatürk,, kutbunun etrafında ür
Pcrip toplanıyor. 

l3iliyoruz, ki kuvvetimiz, bu topla
llt~tan, ona uyuştan, onun ardında ko. 
§uştan d~ğdu. Her aklı basında 
'l'ürk, ölünceye l=adar bu y~lda ;ürü
:Yecek ve son nefesini verirken, oğlu. 
na kızına bu mukaddes rnirar(\ bıraka
caktır. 

Su ve gazoz 
kooper ati ti 

ICahvecilerle Sucular Cemi
:Veti Yeni Bir Kooperatif 

Kuruyor 
Esnaf cemiyetlerinden kahveciler ve 

11\ıcular cemiyeti ileride faaliyete geç. 
zı:ek üzere "Su ve gazoz doldurma is
~hlak kooperatifi,, adıyla müşterek bir 

?operatif kurmağa karar vermişler _ 
dır. 

. Bunun için iki cemiyet idare heye
tinden ayrılan bir mütehassrs heyet e
saslı surette tetkiklere başlam•ştır. öğ. 
rendigimizc göre kooperatif.in gayesi 
01~u'kça kabarık bir yekun tutan şehri 
tnızdeki bütün kahveler ve muhtelif 
rerlerde dolaşan seyyar satıcı sucular· 
a sakalara bir elden temiz ve iyi su 

~e gazoz vermektedir. Şimdiki halde 
ahvec:iler ve sucular muhtelif yer • 

lerden bin bir müşkülatla ve hatta muh 
te}"f 1 fiyatlarla su ve gazoz almakta, 
Çok defa muhtaç ı0lan esnafa az dahi 
olsa h" b. . ,, ıç ır kredı yapılmamaktadır. 

Su ve gazoz istihlak kooperatifi,, nin 
gayesi tamamile ve bilhassa muhtar. 
olanlara kredi yapmak, maliyet fiyat: 
!arını daha ucuza mal ederek daha u -
C~z bir şekilde esnafa su ve gazoz tc· 

etmektedir. 
h Cemiyetler icap ettiği takdirde bu 

ususta !ktıııat Vekaletinin <le yardı • 
tnınx istiycceklcrdir 

\ 

Batan Or.el u 
vapuru davası 

Dün lllinci Kaptan 
Dinlenildi 

Beş altı ay evvel bir gece yarısı Dol 
mabahçe önünde şiddetli akıntıya tutu 
lan ''Ordu,, vapuru demirini taraya -
rak sürüklenmiş ve Hamidiye mektep 
gemimizin burnuna bindirerek parça· 
lanmış, hemen batnuştı. Gemi müret • 
tebatı zırhlıdan indirilen filikalarla 
kurtarılmış, fakat aşçı Mehmet karan
lıkta suların arasında kaybolmuş, bu -
lunamamıştı. 

Kazanın tahkikatı sonunda mesuli -
yetin Ordu vapuru kaptanı Mehmette 
olduğu görülmüş, kendisi ölüme sebe
biyet vermek suçuyla ağır ceza malı • 
kt>mesinde muhakeme altına alınmıştı. 

Mehmet kaptanın muhakemctine 
dün bakılmış, şahit olarak ehlivukuf 
sıfatilc rapor veren Şevket dinlenil -
miştir. Şevket elemiştir ki: 
··- Vapur Hamidiyeye akıntı dere. 

cesinin fazlalığından düşmüştür. Fa -
kat akıntının ne süratte veya kuvvet. 
te olduğu tayin edilemez. Kaptanın 
vapuru evveıa Anadolu sahiline, sonra 
Kızkulesine doğru çevirmesi tazım ge· 
lirdi. Fakat kaptan vazifesini yapmış
tır. Hatası olduğuna kani değilim. Ben 
olsaydım, vapurda bulunmadan ne ya
pacağımı kestiremezdim.,, 

Şevketten sonra mağruk vapurun 
ikinci kaptanı Remzi dinlenildi. Rem
zi kazayı şöyle anlattı: 
"- Gece yatacağımdan evvel de • 

mir başına gittim, birden dehşetle va
purun Hamidiyeye doğru düştüğünü 

gördüm. O l::adar yaklaşmıştık ki, kur
tulmamıza imkan yoktu. O sırada kap
tan, ''terki sefine., emrini verdi. Ge
minin her tarafını aradım, kimse yok -
tu. Makine dairesine sular hücum et· 
rnişti. "batıyoruz,, diye bağırdım. Ka. 
ranlıkta bir kapıdan girdim, birinden 
çıktım ve .denize atladım. Bu sırada 
Hamidiyedekiler bizi kurtarıyorlar -
dı,,. 

Mahkeme, diğer şahitleri de dinle

meğc lüzum gördüğünden duruşmayı 

başka bir güne bırakmıştır. 

---'0---

Eski Yenillöy Nahiye 
~tüdürü Aleyhindeki Dava 
Yeniköyde prense's Kadriyenin arsa

sından kırmızı toprak taşımak mese -
lesinde Ahmet adıI}da birinden rüşvet 
almaktan maznun Yeniköy nahiye mü
dürü Al5ettin birinci asliye ceza mah
kemesinde 2 sene hapse mahkum edil
mişti, Fakat karar temyiz mahkeme -
since bozulmuş, Alfiettin serbest hıra. 
kılarak muhakemeye yeniden başlan • 
mıştı. 

Dünkü celsede söz alan müddeiu-
mumi İhsan nahiye müdürünün tekrar 
tevkifi ve muhakemesinin mevkufen 
görülmesini istemiştir. Mahkeme bu 
hususta karar vermek üzere duruşma

yı talik etmiştir. 

Sade Yağlar da Standarize 
Edilecek 

Zeytinyağlarda olduğu gibi sade 
yağlar i~in de lıir standardizasyon ni
zamnamesi kurulmasına karar verilmiş 

tir. 
Bunun için bir müddettenbcri muh. 

telif vilfiyetlerde yapılmış olan tetkik

ler b:r hayli ilerlemiştir. Bu işle bil -
hassa Kars ticaret odası ile Türkofis 
direktörlüğü meıtgul olmaktadır. Ha· 
zırlanacak .olan esasfarın bir an evvel 
tatbik mevkiine konulmasına karar ve

rilmiştir. 

Halk Sandığı 15 ikinciteş
rinde Faaliyete Geçiyor 

Küçük esnafa yardım maksadile şeh 
rimizde bir halk sandığı kurulmasına 
karar verildiği malumdur. önümüzde
ki ayın l 5 inden itibaren faaliyete ge
çecek olan bu sandıkta başta iktısat 

Vekaleti olmak üzere İstanbul beledi. 
ycsi, ticaret odası ve Ankara Halk 
Bankası hissedar olacaktır. 

Sandık merkezi, eski esnaf banka
sının bulunduğu bina olacaktır. Keyfi. 
yetten haberdar olan küçük esnaf soq 
derece memnundur. 
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Kısaca 

Dikkat edilecek 
bir nokta 

, 'Görümcesini ya
ralayan kadın 

Dünkü nkşnm refiklerimizden birinde 
hüsnüniyetle ve alükndnrlnrı ik:ız ve tah
kike davet mnksadi) le ynıılclığına şüphe 
olmnynn hir h:wadis gördiik. 

Bir kısım mektep tnlrh<'si :ırnsındn hir 
nevi "aşk beyannamesi' 'sayılabilecek kart
lar müclavele edilmekteymiş. Bu kartlar
da "Sizi se\İyonım. Teşerrüf etrnf'k isti
yorum. Knhul eder misiniz?'' diye sorulu
yormuş. K:ırll:ırın :ılımda, üstünde :ı:ım

lmlı lılrcr kupon \•nrmış. Cst kupon "ka-
bul ediyorum", ali kupon ise "etmiyo
rum" ) :ızılnrını llıtiYa ediyormuş ... 

Knrlı nlnn her kim ise, ir;inılekini o. 
kııduklan sonra gönılcr('ni dikkate alarak 
kahııl vc~·a reel ecvnlıını hu kuponl:ırd:ın 
birini göndermek surelİl le lıildirsc gerek. 

Bizce lıcıdiseyl her h:ıkıın<lnn tahkik 
etmek J{ızımdır. Kıs:ıcn söyliyl'İtın: T:ıle
lıcmizin böyle bir lınrckcte tevessül eclccc
ğıne asla ihtimal vermeyiz. Bellihaşh lıir 
masrafı istilzam eden o derli toplu kart
lar, mcktehc nerden girmiştir? S:ıkın bu 
hnl, irfnn h:ıysiyclimizc atılmak istenen 
bir çamur olmasın ... 

Talebemizi fena göstermek, onların sa
mimi ve nfif manevi ''nrlığını lekelemek 
isteyen herhorısi bir münasebetsiz mi 
var? ... 

' 
Cumhuriyetin On Beşinci 

Yılında 

Şeref kitabı 
Cdmhuriyet Halk Partisi Cüınhuri

yetin on beşinci yıldönümünde Türk 
gençliğinin duygu ve düşüncelerine 
makes olmak üzere bir kitap hazırla • 
mrş ve neşretmiştir. Bu kitaptan iki 
vatancla~ın ihtisasını alarak okuyucu• 
larımıuı sunuyoruz: 

Türk Gençliği Ve 
Atatürk Rejimi 

Büyük Şefimiz Atamrza karşı sevgi 
ve saygımı anlatmağa nereden ve han. 
gi yönden başlıyacağımı bilmiyorum. 
Çünkü bütün yaşamam hep onun ese
ridir. 1919 senesindenberi Atamız yur. 

dumuzun imdadına yetişmeseydi hali
miz ne olacaktı?. 

Tarihin karanlık zamanlarındanberi 

hür yaşamış, daima özgenliğini muha
faza etmiş, ecnebi boyunduruğu nedir 
bilmemiş olan ecdadımız, biz torunla
rını - Tanrı esirgesin, az kalsın -
zincir altında göreceklerdi. 

Hayır, hayır, onlar damarlarında 

kendi kanlarını taşıyan kızları ve .oğul· 
larına güvenmişlerdir. O kara günler. 
de kendilerinde enerji ve kudret bulu
nup ta silah ve önderi bulunmıyan bu 
asil ırk; padişahların hainliği, düşman
ların amansız akınları karşısında de -
niz ortasına düşüp etrafından imdat 
bekliycn bir yavru gibi çırpmıyordu. 

İşte o vakit bir el uzandı, ord~yu 
yarattı, kendine önder oldu, köhne ve 
temelleri çökmiiş olan saltanatı yıktı, 

yerine peyyeni cumhuriyet binasını 
kurdu. 

Havalarda uçuşan çelik kanatlı kar
tallar, her yerde bacaları tüten fabri
kalar, her ilde yeni usul okullar vücu. 
de getirdi. Endüstri, tüze, dış, iç. kül
tür, ekonomi, bayındırlık, tecim, fi. 
nans, her alanda ileri gittik. Bu iler· 
lcyişimiz Atatiirkümüzün kurduğu cüın 
huriyet rejimile yapıldı. Büyük Ön
derimize karşı duyduğumuz sevgi, say
gı ve minneti her zaman kalbimizde 
ya§atmak en asil, en kutsal ödevimiz
dir. Ne mutlu bize ki Atatürk gibi bü. 
yük bir Şefe malikiz ve Atatürk çocuk· 
larıyız ... 

Sengül Yazıcıoğlu: Merkez Necati. 
bey ilkokulu öğrencilerinden No. 459 
Giresun. 

Cumhuriyet 
Cumhuriyet, taht ve tacın kara bu

lutlarından sıyrılarak, Türkün ruhun
da d-.::ğan bir güneştir. 

Bu, Ankaranın bağrında feyizlenen, 
Anadoluya nur saçan, dünyaya şan 

dağıtan Türk ruhunun azim, cesaret 
ve kudret merkezi olan bir ışık pına
rıdır. 

Bu, Cankayanın kutsal yuvasında 
renkleşen akislerle kırpıştı ve go1dcr-

Ankaradan G elirgelmez 
Yakalandı 

Birkaç ay evvel Selime adında bir 
kadın ayni evde oturduğu görümcesi 
Ş'ükranı aralarında bir çocuk meselesi 
yüzünden çıkan kavgada dövmüş, hır
sını alamıyarak yüzünü de jiletle par. 
çalamıştı, Selime vakadan sonra Anka
raya kaçmış, orada gizlenerek bütün 
aramalara rağmen bulunamamıştı. 

Dün, artık işin unutulduğunu ve izi

ni kaybettirdiğini sanan Selime tek -
rar İstanbula gelmiş, fakat daha iki 
saat geçmeden yakalanmıştır. 

Selime kadın dün adliyeye teslim e
dilmiş, müddeiumumilikte sorgusu a. 
lınmıştır. Bundan sonra hazırlık tah
kikatı cvrakile birlikte dördüncü as. 
liye ceza mahkemesine verilmiştir. 

Kültür Bakanlığının 
Yeni Bir Tedbiri 

Kadrolar ağustos 
sonunda tamam 

olacak 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat mü -

esseseleri hakkın.Ua yeniden bazı mü. 
him kararlar vermiştir. Bakanlık yıl 

içinde bir okuldan bir okula, bir vila -
yettcn diğer bir vilfiyete öğretmenlerin 
nakledilmeleri işini kat'.i surette kal • 
dırmıştır. Öğretmen yıl isinde ancak 
ani hastalık ve kat'i idari lüzum üze
rine nakledilecektir. Bundan başka Ba
kanlık bütün tedrisat işleri direktör -
lüklerine yolladığı bir tam.imde her 
direktörlüğe kendi kısmına ait öğret -
men, kadro, okul ve müteferrik işleri • 
ni yıl içinde gelecek yıl için tesbit ede
rek en geç haziran s~nuna kadar tes • 
bit etmiş bulunmalan bildirilmiştir. 
Temmuz ağustos aylarınca o yılın kad 
ro işi kat'i surete anlaşılmış olacaktır. 
Ağustosun yirmisinden otuzuna ka

dar da bütün kadrolar tebliğ edilmiş, 

öğretmenler de yeni vazifelerine glt -
miş olacaklardır. Bu suretle alınan ted 
birler sayesinde sene başında okullar 
açıldığı vakit kargaşalıklara meydan 
verilmiyecektir. 

Kız okullarında 
Asilerlik Dersleri Haftada 

iki Saate Çıkarıldı 
Küttür Bakanlığı orta okul ve lise

lerde şimdiye kadar haftada bir ders 
olarak okutulan askerlik derslt>rini 
kız lise ve orta okulların.da da iki sa
ate çıkması hakkındaki Sü Bakanlığı. 
nın teklifini kabul etmiş, bütün .okul
lara bildirmiştir. 

Zeyrek Orta Okulu 
Zeyrek ortaokulunun mevcut mu

avinlerine ilaveten ayni okulun riya -
ziye öğretmenlerinden Şaban Turan 
da muavinliğe getirilmiştir. 

Kültür Direktörü 
Kültür direktörü Bay Tevfik Kut 

ve yanında kültür sıhhat miı.Cetti'!}! Bay 
Mustafa Enver olduğu halde dün Ya. 
lovada açılacak yatı okulu hakkında tet 
kikler yapmak üzere Yalovaya ~itmiş
tir. 

de bir ayyıldız oldu. Onun için Türkün 
canıdı:. Türk, ona canile kavuştu, onu 
daima candan sevecektir. 

Belki dünya parçalanabilir, fakat 
Türkiye Ctimhuriycti asla yok olamaz. 
O Türkün kemiklerilc yükselen bir a. 
mt ve başında bir hayat sembolü olan 
Atatürkle bir cihandır. 

Onu Türk yarattı, temelini Atatürk 
attı. 

On beş yıldır, onun büyüklüğünü, 

ilerlediğini, yükseldiğini adım, adım 
görüyoruz. 

İmanımız, daima sevgi ..• 
İsteğimiz, daima ileri ... 
Ruhumuz hürriyet. kalbimiz Atatürk 

ve iilkümüz Cumhuriyettir. 
Kebire Yanmbıyık: Ortaokul sınıf 

3, No. 22. Giresun. 

işacedec: 

Sanale ve gUzell ğe 
çılan pencere 

Yazan: Sadri ~rtem 
Ankarada Belediyeler Bankasının 

altında Ankara Halkevi tarafından 

bir resim sergisi açıldı. Ankararun en 
işlek caddesine bakan camlann arka -
smdan genç ressamların ve heykeltr. 
ların eserleri yeni bir hayat de'ı:oru ha
linde gözükmektedir. 

Ressamların ve heykeltraşların eser
leri güzel sanatlar zevkini bir cadde 
kenarında, tıpkı bir sebil gibi gcl"p 
geçenlerin gözlerine, ruhlanna sun
maktadır. Gözün ve ruhun terb" e i 
bakımın.dan değil yalnız bir sergi, bü.. 
tün şehrin dekoru, caddelerin hend • 
sesini, hatta ağaçların biçimini bile 
hesaba katmak gerektir. Türkiyedc 
güzeli, sanat eserini sevdirmek vatarı
daşların ruhunu sanat ateşile te
mizlemek, onu üstün bir hüviyete ka
vuşturmak sanıyorum ki milli hizmet.. 
)erin en güzeli ve en halislcrinden bı
ridir. Temenni edelim ki bu sergiler 
bizim eski sebiller gibi her soka n 
başında bir tane olsun ve sanat su
suzluğunu gi.dermek için çalışsın. 

Sanatkarlann camların arkasından 

sokağa bakan tablo!an sanat zevkini 
aile harimine, evlerin çatıları altına 

kadar sokacak bir kuvvet değildir. 

Bunun tahakuku için başka bir hamle
ye, bir harekete ihtiyaç vardır. 

Herkes için değil, fakat kendisini 
bir evde oturmaya Hiyık gören ve bu 
evi süslemek, güzelleştirmek için mas
rafları göze alan insanların bu süsler 
için harcadıkları paradan bir kısmını 
da tablo satm almaya tahsis etme i 
zevk ve sanata kavuşmak yolunda b·r 
merhale teşkil edecektir. 

Evlerimize tablo asmayı bir moc!a 
haline koymak, bunu bir itiyat haline 
getirmek yalnız re~samlara bir miktar 

nzık temin etmiyecek, bizim ruhi rı • 
mızda sanat ve güzellik dünyasına b'r 
pencere açacaktır. 

Sümer Bank 
Merkez Binası Bugün 
Merasimle Açılıyor 

Ankarada yeni inşa edilmiş olan Sü
mer Bank merkez binası bugün Cum -
huriyet bayramının ilk günü büyük bir 
merasimle açılacaktır. 

Yeni bina, Alman profesörlerinden 
Martin tarafından yapılmış olan pro
jelere göre vücude getirilmiştir. Bu -
nunla beraber Türk mimari tarzı göz 
önünde tutulmuştur. Merkez binasın • 
da' bayramı müteakip her türlü ku -
maşlar, ipekli, yünlü ve pamuklu men. 
sucat, erkek, kadın çamaşırları, moda 
eşyası halılar ve saire satı!ınağa baş
lanacaktır. 

Banka muamelelerine mahsus gişeler 
binanın zetin katındadır. Muhasebe, 
ticaret ve sanayi şubeleri bankanın di
ğer muhtelif şubeleri beş kata ye le"' 
tirilmiştir. En i.ist katta mutfağı ile be
raber gazin~ ve taraça vardır. 

Bl'Gt'N l\ :\l.KAC!\K Y \J>l"RT.AR 

(llursa - 18 B:ırlın:ı), (Tr:ık - 16 '!\111-
danyayo), (B:ırtın - 1G \:n:ılı.\:!:ı) k lli. -
c::ıktır. 

GEi.ECER \'APl.RI.AR 

(Konvn - 10 U::ırlınd:ırı), 01 r:ıJ, 

11.35 Mudnn~:ıdıın), (Etru•l. - 11.3! '.\le -
sinden) gelecektir. 

JI:ı\'n yurdun Tr:ık):ı, J\oc:ı li, Fgc ve 
Karadeniz kıyıl::ırı lıölgckrinılr kopalı 'e 
yer yer yağışlı, <lıı::er lıiil c IC'rde çok hı • 
Jullu geçmiş, riizgiıl:ır; doğu \C renul t 
lıölgclerinde şarki istikaınetıcrı h::ıfıf, <l a 
:1 erlrrde umumiyetle cenul i i tik::ı il n 
ortn ku\\ elle, Egede ku" elli ol r:ık es
miştir. 

Dun ht:ınhultln lın\'a ekseriyetle kopalı 
geı;nıio;, rıııg{ır ccrıuhi g:ırhirlcn s:ınh de 
4-6 metre imin esmiştir. S:ı.ıt l4 de lınu 
toz) iki 7G0.1 milimetre itli. Siıhıınct c!'l 
vıık-; !. güneşte 49.4, gül de 2?.!l H' e!'l 
du uk 1 i .5 san ti •r:ıt k.) il• hlmı5lır. 
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Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 

Ata ürk'ün emri e kendi erinin adına 
Cumhuriyetin 5inci yı ını açtı 

''Türk miLletı Atafür/,'ürz emrinde ve izinde 
sağa sola ;aomadun qÜrÜgEc~ktir. ,, 

Ankara, 28 {A.A.) - Cumhuriyetin 
:>n beşi:ıci yıldöntimil bayramı, An
karada toplanmış bulunan izcilerin bu 
gün 7.afer anıtı önünde Türk gençliği 
adına yaptıkları ve Büyük Şef Atatür 
ke ve onun eqsiz eserlerine karşı ge~çli 
ğin sevgi, saygı ve sarsılmaz bağlı

lık hislerini ifade eden tezahürat es. 
nasında İçişleri Bakanı ve Parti Ge
nel Sekreteri Şükrü Kayanın söylediği 
nutukla başlamış bulunmaktadır. 

Bu mesut yıldö:ıümü bayramı mü
nasebetile bütün şehir baştanbaşa mil 
li renklerle, dövizlerle süslenmiş bu
lunmaktadır. 

Öğleden önce saat on buçukta dev. 
Jet merkezinde yeni tesis edilen radyo 
istasyonunu:ı resmen işlemeğe açılış 
merasimi yapılmış ve bu vesile ile rad 
yo evinde yapılan merasimde Büyük 
• lillct Meclisi Reisi Abdülhalik Ren
da ile \ekiller, mebuslar, vekaletler i
leri gelenleri ile sanat, fikir ve matbu
at alemine mensup bir çok zevat hazır 
bulunmuştur. 

Radyo orkestrasının çaldığı !stiklal 
marşı:ıı müteakıp Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya açıhıJ nutkunu söylemiş ve 
f1§.rmonik orkestrası da senfonik bir 
konser vermiştir. 

Saat 13 de izciler zafer anrtı önünde 
tezahüratta bulunmu~lardrr. Bu tezn.. 
hürata i~irak eden üç ibine yakın izci, 
Ziraat e:ıstitüsü talebeleri saat 12 de 
erkek lisesinden hareket edr>..rek önle
rinde mızıkalar olduğu halde şehrin 
ana yollarından geçerek Ulus meyda-
nına gelmişlerdir. · 

Zafer anıtı önünde i.zcilerl:ı yer al
malarını müteakıp anıta çelenk kon. 
muş ve saat tam 13 de lçiŞleri Bakanı 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
Türk gençliğine ve bütün yurttaşlara 
hitap cde:ı nutkunu söyliyerex baJTa
mı açmıştır. 

Parti genel sekreterinin, Bik sık ve 
sUrekli alkışlarla karşılanan bu hita
besini takiben İstiklal marşı çalınmış 
ve gençlik adma söz alan kız ve erkek 
izciler çok heyecanlı nutuklar söyli
yerek Ulu Şef Atatürke ve cmnhuri_ 
yete karşı ina-:ı ve bağlılıklarmı teyit 
eylemişler ve and i!;.nıişlerdir. 

Binlerce halkın da iştirak ebniş ol
duğu bu merasime son verilirken, iz
ciler, Zafer anıtını bir defa daha se
Iamlamışlardir. 

Şükrü KAya şu nutku söylemiştir: 
Yurttaşlarım, 

Büyük Şefimiz Atatürklin emriyle 
kendilerinin ve umumi reis vekili Ce. 
lfil Bayarın adı:ıa, bu gün burada cUm
huriyctin 15 inci yıldönümlinü hep 
birlikte açarken ve kutlaı ken yalnız 
yurdun her tarafında k anda cum
huriyet meydanlarında. toplanmış o
la:ı vatandaşların huzurlarrnda değil, 
medeniyet fi.lcminin, yüksek muvace. 
besinde bulunduğumuzu da biliyorum. 
Türk milletinin, tarihteki hareketinin 
cihana hesap veren ve verecek olan 
Türklerin ne ilkleriyiz, ı:ıe de sonuncu
ları olacağız. 

Hareket ve tesirleri, znmn.nlarm ve 
mekanların hudutlannı aşan br -·ın: 
camiaların böyle icaplara ve imtıhan
lara katlanmaları zaruridir. Millet iş
leri konuııulurken acı veya tatlı haki. 
katleri olduğu gibi söylcmiye mani ola 
b=•-.cek hicap ve tevazu bir fazilet de
ğil, millete z.ırar vere:ı bir nakiscdir. 

mak için akla gelen ve gelmiyen her 
tedbir alınmıştı. Zafer gururu ile rea.. 
liteleri ve salim mu1ıakcmeleri:ıi kay
beden galiplerden insaf ve merhamet, 
umanların zelil ricaları ve dehaletıeri, 
ellerine, kendilerine de kabul ve imza 
ettirilen bir idam krınırı ile mukabele 
görmüştü. 

O gün Türklerin mukadderatına ha
kimim diyen taht ve taç salıiplerini:ı 
tek hareı~eti. milletin isyanını sustur
mak ve önlemek, tek kaygısı da mev. 
kilerini ve tahtlarını korumak ve kur
tarmaktı. 

Elemi ve ıstırabı hala zihinlerimiz
de ve vicdanlarımızda kanayan o hl)y
siyetsiz idnreni:ı, o feci ve acı akıbet 
ve hatıranın bilhassa bu g{'.n milletçe 
yfı.d ve tekrarı ibret ve ders verici fnv 
dalarla do:udur. · 

/(oloniyal iktı adi bir rejim 

Milletin aslı ve asil karakterine 
mugnyir, akla, tecrübeye, bilgiye ay. 
kırı bir tefekkür tarzı, mılletin irade
sinin ve idaresinin dışında ve üstünde 
mütemadiye:ı millete zarar vermiş ve 
zararı ülkeler kaybetmekle de öden -
memiş anarşik bir idare sistemi, her 
şeyi oluruna bırakan \'e milletin faa
liyetini, gelir membalarını yabancı _ 
ların kazancına terkeden Kolonyal ik
tısadi bir ejim, hulasa cehil, taassup, 
ihmal, isı af, tahakküm, tagallüp, şah
si ve keyfi kararlar ve icralar .. !çte 
kudretsizlik ve anarşi, dışta istikrar
sızlık ve zaaf ... 

İşte o akıbeti hazırlıya:ı medeni, iç. 
timai, siyasi fiıni1Jer ve sebepler .. lşte 
o funilleri görerek, anane diye ya~atan 
ların ve o günleri hazırlıyanlarm fır
sat bulurlarsa tatbik etmek istiyecek
leri rejim ... Böyle blr tefekkür tarzı 
böyle bir idare sistemi dünyanın her 
yerinde, her zaman ve derhal ayni a
kıbete uğrar. 

Atatürk inkılabı:ıın neticelerini ve 
~le?'ini ölçebilmek ve cumhuriyet 
rcJımı hakkında sağlam bir hüküm 
verebilmek için o yanlış itikat ve iti. 
yatlan ve sakim siyasetleri ve görüş
leri de mülahaza etmek şartile muha
kememizin hareket başlangıcını o ka
ra günlere çıkarmak icap eder. 

Bu millete lriyık rejim 

Atatürk, asil Türk milletinin tari. 
hin hnr safhasındaki eserlerini gös
terdiği mUmtaz hasletleri:ıe dayana -
rak kahraman Türk ordusu ile müs
tevJiyi ''atanın harimi ismetinde boğ. 
duktan sonra - hatta vakıalara ve 
tarihe sadık kalmak için divebilirim 
ki - 1stiklfil savaşının daha. ilk za
m~Iarda bu millete layık olan reji _ 
mm esaslarını bulmuş ve kurmu~tu. 

Bu rejimin norması milletin irade
siyle milletin kendini idare etmesidir. 
Bu prensibi izah ve ikmal eden diğer 
e~aslar da Türk milletinin reel görü _ 
şune ve sağ duyusuna, asil ve asli ka
rakterine uygun, akla, tecrübeye, bil· 
giye dayanan insanca bir tefekkür tar_ 
zı. Onun icabı olarak ta m:lletin ira
desini temsil eden bfr Millet Meclisi 
ve onun yapacağı kanunlar, takip ve 
tedvir edeceği milli ve realist bir poli. 
tika ... 

§tyan bir ferdin hüküm vermesi için 
de gözilnü, aklını, vicdanım ku1knma
sı yeter. 

Göreceği manzara: 
Haklarını ve hudutlarını her yerde 

ve herkese karşı muvaffakıyetle müda
faa edecek en yeni vasrtalarla, bilgiler
le mücehhez, kadrosu tam, kudreti 
her giln artan, emre ve harekete hazır 
bir crdu ... Adedi ve müdavimleri her 
gün artan, müsbet ilimler yayan irfan 
müesseseleri... Doğumu bereketli, srh. 
hatli ve sağlam bünyeli bir halk, mem
leketin her köşesini demir ağfarla çem.. 
berliyen ve çemberlemekte olan demir
yolları, kara yollan ve deniz yolları ... 
Bozkırlara hayat verecek su ve kanal 
işleri, verimi, çeşiti, kantites~ kalitesi 
her gün artan mahsuller ve bunla
rı işleyen ve işletecek tezgah, fabrika 
ve diğer tesisat hamleleri, hacmi her 
yıl artan iç ve dış ticareti, varidatı her 
sene artan denk bir bütçe, dürilst bir 
maliye ve sağlam bir para, bankalarda 
artmlan ve mill işlere yatırılan tabr
ruf yekCınlan, her meselede ve hadi -
sede kime kar=iı olursa olsun, kanun ve 
adaleti tatbik eden ve hükümleri be _ 
hemehal icra edilen mahkemeler. 

Dostluklara bağlı, sözüne sadık, re
alitelere müstenit, sulh ve sükun ami. 
li, haysiyetli, vekarlı, sözüne ve dost. 
luğuna güvenilir ve aranılır dürilst ve 
metin harici bir hakimiyet. Medeni ih
tiyaçlara cevap verecek tesisatı her gün 
artıran kasabalar ve şehirler, gelir. re
fahı, irfanı daimi bir kalkınma ve ha
reket mevzuu olan Türk köylüsü. Me
deni, içtimai hak ve hürriyetlerine sa
hip, vatanını, milletini, cümhuriyeti se
ıc:n şuurlu ve fedakSr, füisinden emin 
bir millet. Hudutları mahfuz, toprak -
lan çalışılan ve işlenen şen ve huzurlu 
b1r vatan. Bunların hepsinin fevkinde 
rejimin dayandığı esasl_n kuran ve 
koruyan ı: illet iradesinin mümessili ve 
idaresinin mesul ve mürakibi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ... 

TURK İNKILABININ YÜKSEK 
REJiMİ 

Yurtdaşlar, 

Medeniyet cihanın.da bu azim vakı
ayı ve bu manzarayı veren rejim, Ata
türk inkılabıdır. Dün ve bugün yapı
lan ve yapılmakta olan işler Türk in. 
kıHibının yüksek idealli hedefine var
mak ve Türk milletini medeni camia a
rasında mümtaz bir heyet haline getir
mek için atılmış temellerdir. 

Biz bu inkılabı, bu rejimi yalnız Türk 
milletinin istiklfili, refahı, ve menfanti 
için değil, ayni zamanda medeniyetin 
ve cihan sulhünün ilerlemesi ve k~ 
runması için Ata türkün emrinde v: 
izinde tutmaya; yükseltmeye, yürütme
ye borçluyuz. Bütün bu hakikatlara 
rağmen .dışardan bizi yanlış görenler 
hakkımızda yanlış hükümler vererek 
bize şu veya bu siyasetin gayretini 
giltmek fstiyenler ve bize bilmediği -
miz maksatları isnat ve izafe ede~ler 
bulunabilir ve belki içerde ek sakat gö
rüşlü, yanlış muhakemeli vatandaşlar 
bulunabilr. Dışarda ve içerde bur.lann 
adetlerinin az ve tesirlerinin hiç oldu
ğunu bilirim. Fakat, vazife icabı olarak 
asıl biL . . :im şey, yapılan sinsi tahrik 
ve iğfal ne olursa olsun, Atatürkün 
emrinde ve izinde Türk milletinin sa
ğa sola sapmadan dosdoğru yürüyece
ğidir. 

Türk gençler, 

Çe 
ra o 

Ankara., 28 (A.A.) - Nnfıa Vekfli 
All Çetfnkaya yeni radyo istasyonu
m uzun açılışında mikrofon önünde 
şu nutku söylemiştir: 

"BUyUk Mlllet Meclisinin sayrn 
başkanı, sayın arkadaşlarım ve yurt
daşlarım; 

TUrklye Cumhuriyetinin vUcuda 
getirdiği yeni radyo servisini yük
sek huzurunuzla bu andan itibaren 
işletmeye açıyorum. 

19 uncu asrın en yUksek llim ve 
fen eserlerinden hlrl olup 20 net a
sırda dlemı;;Umul bir ehemmiyet ik
tisap eden radyodan Türkiye cumbu
rlyetlnin de istifade etmesi btr zaru
ret ve bir vazife idi. 

Cumhuriyet hUkumett ilk fırsatta 
geçı>n sene Ankara merkezinde bir 
radyo müessesesinin YHcudn getiril
mesine karar verdi ve bu tşl Nı1fıa 

VekAletlne tevdi eyledi. 

Vektılet radyo tşlnl geniş bir ko
misyon teşkJl ederek tetkik ettirdi 
ve neticede biri 120 kilovatlık uzun 
dalgalı, ve diğeri 20 kllovathk kısa 
dalgalı olmak üzere takrib.en bir 
buçuk milyon liraya kadar mal ola
cak ikt mükemmel istasyonun lnşa 
ettirilmesi esasını kabul etti. Bu tş 
aleHisul mUnaknsa neticesinde Mar
konl f ngillz şirketine tevdi olundu. 
Markoni ~lrkctl 1896 tarihinde rad
yoyu icat eden Markonlnln lngllte
rec'le blzzııt kurduğu bir firma olup 
lnı;Ulz fen '"e sanatının müterakki 
ve mllkemmel bir numunesi olan bu 
gUzel mUossescyl YUcuda getirmekte 
vo mukavele hUkUmlerinl Ha etmek
te gösterdiği dikkat ve itinanın mu
cip memnuniyet olduğunu beyan e
derek kendilerine teşekkür ederim. 

Müessesenin vllcuda getlrllmestnı 

ve fillen idaresini taallfıku ltibarlyl ı> 

uhteslne alan posta telgraf ve tele
fon umum mUdUrlüğtinUn fen ve l · 

Her sene sizden binlercesi meslekle
rinde tahsillerini ve stajlarını bitire • 
rek memleket mesul ve müdür safları 
arasında vazife almaktadır. 

MİLLt VE f NKILAPÇI SAFLAR 
SIKLAŞIYOR 

Biı\ün cihana bir hakikat olaralt ar
zedeyim ki, sizler iltihak ettikçe :nil
lici ve inkılapçı saflar sıkla§makta v..c 
kuvvetleşmektedir. Atatürkün emane
tini elinize aldığınız gün Türkiye ve 
Türkler cihanın seveceği, hürmet ve 
gıpta edeceği müstesna bir mevcudi -
yet olacaktır. 

Büyiik Atatilrk, dördüncü Büyük 
Kurultayda ilk rejimi şöyle hulasa bu
yurmuşlardı: 

Bu bayramı açarken ve kutlarken 
vatandaşlara bu vecizeyi tekrar etmek 
isterim: 

"Uçurum kenarında yıkık bir ülke, 
türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar ... 
yıllarca süren savaş ... on.dan sonra içer
de ve dışarda saygı ile tanılan yeni va. 
tan, yeni sosyete, yeni devlet ve bun. 
lan başarmak için arasız devrimler., .. , 

fşte Türk genel devriminin bir kısa 
diyemi. 

Varol Atatürk, sana sonsuz bağlılık 
ve minnet .... 

, SAKARYA 
BEY6GLUNDA 
i r cen· 

anın 

utku 
dnre adamlarının ve yUksek me 
larının fenni murakabe ve ld&re 
hasında gösterdikleri dikkat ve l 
mamdan dolayı yüksek huzurunu 
onlara dn alenen teşekkür eder 
kendilerine işletllmeslnl bir e:ın 

gibi tevdi edeceğimiz bu gUzel :ın 

seseyl halkın ve memleketin arı 
na muvafık ve memnuniyetini 
bir surette idare etmeğe çalışac 
larını Umlt ve kanaatini teyit e 
rlm. Elektrik kudretinin en fa1 
ve mUhlm tatbikatından olan bu 
yo tcsisatımızın bundan böyle va 
ğımızı halkımızın fttllO.ına daha 
laylıkla eriştlrmeğe muvaffak 
cağı gibi her sahada olan terakk 
1nktşafımızın dcreceı:!lnl de geniş 
yasta. mUterakkl nıllletıerln f}fı:n 

ittıldına ulaştırma~a da en iyi 
vasıta olacaktır. 

Stizllme son verirken her husu 
ve her işte dalma kendilerinin 
sek irşat ve iradelerinden feylı 
kun·et aldığımız AtatUrke sıhhat 
afiyetler diler, cllmlenlzl saygı 
sclAmlarım." 

Başvekil 
An karada 

Ankara, 28 (A.A.) - Ba~vckil C 
lal Bayar bu sabah tstanbuldan Ao. 
karaya dönmüş ve istasyonda, Bü · 
Millet Meclisi reisi AbdülhaliK Retı 
da, vekiller, mebuslar, Ankara vali 
ve belediye reisi, mevki, merkez ko 
mutanları ile emniyet direktörü, ve 
kaletler ileri gelenleri tarafından k~ 
ştlanmıştır. 

Zın ancı Kaptan 
tefrikamız 

\'azılnrmuzm tokluğundan bu 
gün rtc girememiştir. Okuyucu· 
!anınızdan özür eliler, yarm se-
Jdz snyta vereceğimizi bildJrfri~ 

Atatürk' ün 
emaneti 

_,... (Baştarafı 1 lncl d 

milleti, cumhuriyetin ilanını bUtU 
kalbi ile alkışladı. Onun içindir 
Cumhuriyet Bayramı en büyük ıni 
ba}Tnmımızdır. 

Nihayet geçen on beş senelik c 
hur iyet devrinde memleketin ve 
Jetin gördükleri bUyük iyiliklerde 
rejimin ne büyUk milli bir nimet o 
duğunu herkese göstermiştir. Bun 
içindi Atatürk. Milli Mücadele 
için Atatürk, Milli nutkunda cuınb 
riyetin Türk milleti için yalnız b 
giln değil, istikbalde dahi her türl 
muhtemel tehlikelere karşı yegatl 
kurtuluş vasıtası olduğunu söyleın' 
ve bu nimetin muhafazası vazife 
'l'iirk gençlif,ine emanet etmiştir. 

Türk milleti ve Türk gençliği b 
vazıfcsini yapacaktır. 

ASIM US 

sf nemasında 
SON DEFA 

·· zdesi 
VE 

Hin zarı 
Türkçe sözlü ve şark mu ikili hü~·ük film 

2 de,·re 2 ı. kısım hirden Umumi harbin neticesi, 'fürk tari
hinin sonu olacağı zannolunuyor ve bu 
akıbet son asırların hatası neticesi 
olarak Türk milletine mukadder ve 
ıayık göriilüyordu. 

lmparatorluktan elde kalan Türk 
yurdu da parçala:ıacak, dağıltılacak, 
Türk milleti esir, yani imha. edilecek. 
ti. 

fçtimni, ferdi, hak ve hürriyet, ah -
lf-1:, fazilet, çalışkanlık, tasarruf, mede
ni inzibat ve disiplin, c:sayiş ve adnlet 
ve hepsinin miieyyidcsi ve zabıtası ola
rak Anayasanın ve Türk kanunlannm 
hükümlerini her yerde ve herkese kar
şı tatbik etmek ve hfikim kılmak. ... 

Bu rejimin 15 sene içinde yarattığı_ 
nı her ferdin gönn~si ve anlaması için 
mülahaza ve muhakeme l:üMetine ih· 
tiyacı yoktur. 
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Bu zalim hükme, Türkleri boyun 
eğdirmek için milletin müdafaa vası
taları ellnden alınmış, vatanın hudut
ları, kaleleri demir ve ateş çemberi ile 
zarılmış, milletin membaları kurutuı-

Bugünün Türkiyccine ve Türkleri _ 
ne bakmak kafidir. 

1 ••• ... ... :::: . ... :::: Avru•a: 
&; Ankarada Atatürk ve Hüyüklerimlz Huzurunda 

Uzak, yakın, dost. düşman, nikbin, 
bedbin, hayırhah, bethah kim olursa 
olsun, adam vasfını ve haysiyetini ta-

.... .... :a· 
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15 ·nci yılın kut anmasına 
dün başlandı 

Bu sabah Taksimde büyük bir geçitres"1i, gece de 
denizde fevkalade ·tezahürat yapılacak 

t ClunJıuriyetin on beşinci yılının 
Utlanınasına dı.in ög~leden itibaren bil· 

y··· 

1 
U.c bir şevk ve heyecan içinde baş-
ann:ııştır. Günlerdenberi inşa edilmek. 

;e ~lan taklar bc!yraklarla, defne dal. 
arıle s . . . . R • d . 1 

<ıs1enmıştt. esmı aıre er sa -
ilt on .. 
1 

uçte tatıl olduktan sonra sokak· 
ardan halk kesafetinden geçilemez ol
lluşıu. Tramvaylar, otobüsler, trenler 
tiklını tıklımdı. Hele hava kararıp ta 
~Şıklar ve elektrik tezyinatı başlaymcc1. 
b~tanbulun manzarası fevk~Hide cazip 
ır §ekil almış, hava da çok güzel ol
Juğundan herkes gece tcnviratuu gör
lllek üzere sokaklara dökülmüştü. 

Bayram asıl bugün fcvkaiade bir su. 
·r 

ette kutlanacaktır. Bugün bütün hu. 
SUsi ın" . B uesseseler de tatıl yapacaktır. 

d Ugün saat 9,45 ten saat 10,15 e ka· 
ar vilayette bir resmi kabul yapıla -

taktır. 

GEÇİT RESMt 
Vilayetteki kabul resminden sonra 

'la)' 1 ve İstanbul komutanı tam saat 11 
~c Taksim meydanına gelecek, hazır-
anan p .. • b 1 rograma gore merasıme aş a· 
nacaktır. 

A - Vali ve komutan meydanda 
~~Planmış olan kıtalarla okulların ve 
ığer teşekküllerin bayramım kutla

Yatak Cumhuriyet abidesinin önüne 
gelecek, burada bütün bandoların ve 
a.skeri kıta ve okulların iştirakile İs • 
~~~al Marşı söylenere'lc sancak çekilme 
·Oren.i yapılacaktır. 

, ll - Cilrnhuriyet lbidesine resmi, 
rıususı bütlin teşekküller çelenkler ko. 
'\.'acaklard ır. 

• .C.._ Abide önünde ~rasimden ıon;a ~li ve komutan tribüne gelecek -
er, bundan sonra geçit törenine başla. 

•lataktrr. 

Gcsit resmine mı-asile: 
1 - Malen subay ve şehitler anala-

t't,. 

2 - 'Onirormah yedek subaylar. 
3 - Polis mfifr""zesL 
4 - İtfaiye müfrezesi. 
5 - Şehir bandosu. 

( 
6 - tlnivers.ite ve yüksele ckullar 

Alfabe ıırasile). 
•7 - Liseler (izcilerle birlikte) res

l?\ı, hususi. ekalliyet ve ecnebi. 
8 - Spor teşekkülleri. 
g - Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esir. 

:~~e Kurumu, Türk Hava Kurumu, 
ıger birlikler iştirak edecektir. 

h" D - Saat 15 te Edimekapıdaki Şe.. 
~tliğe bir heyet giderek çelenk brra· 

taktır. 

)' Gece §ehI'.in her tarafında tenvirat 
/P1lacak, yer yer fener alaylan ter -
ıp edilecektir. 

l>ENiZDE YAPILACAK 
1EZAHURAT 

d Oenizbank tarafından Kızkulesin -
be Viicude getirilen şenlik tesisatında 
~Un saat 20 den itil.ıaren fişek a p 

ağa başlanacaktır. 
kı.ı Gök gürlemesini andıran Uç gimşek 
~harası fişek atışma başlandığı:ıı 
lelt ed~cektir. Bunu şiddetli bir ıim-

'l' •erısi takip edecektir. · 
bıl. ~nvirat şenlikl~ri şöyle tasnif edil. 
~tir: 

,.. ~irinci kısım; iki cesim güne§, ten.. 
ı ır kuvveti gayet büyük ışıklarla mü
edcYycn iki kuyruklu güneşe tahavvül 

er. 
G" t Uı:nU§ renk yılanları havi ateı hor-

uı:nıarı ıneydana getirir. 

Ilı~ bat~rya, türlü renk yıldızlar hu
ğ· getiren 6 raket, zümriit yeşilli -
tnUıde Yıldızlan havi Romen kandilleri 
Çe':.~dana getirir. Bir batnrya, giln çi -
b:ı ~keti meydana getiren bir bom
b" Çın altın yağmuru husule getiren 
y:~d bornba, ziyalan ihtizazlı altın renk 
lllU ızlar husule getiren bir bomba. 
gUr~cha~il yıldızlarla şimşek ve gök 
teha ern.esı husule getiren hususi mü -

\'\>il bomba 
İkinci kıs . .. b.. ..k b" Pttl ım; muzeyyen ve uyu ır 

•\ll •nta yıldır, altın renk kuyruk hu
e getiren 15 raket, şimşek kasırga -

Bayram mtır.a.sebeh1e 

yalar çıkararak öteye beriye uçuşan ve 
kaynaşan ateş çanağı, kuvvetli şımşek 
çakması ve gök gürleınesile yükselen 
bir taç, giımüı renk kuyruklu yıldızlar 
husule getiren bir bomba, envaı renk 
gelincik çiçeği husule getiren bir pır
lanta bombası, ihtizazlı altın renk yıl
dızlar ve müteakiben mavi yıldızlardan 
mürekkep buket meydana getiren bir 
bomba, yekdiğcrini takiben ve şimşek 
pkırtısile müterafık iki mütehavvil 
buket husule getiren 1 mütehavvil İtal
yan bombası. 

Uçüncü kısım; üç defa tahavvül e. 
den pırlanta §eklinde bir güneşten gil
mUJ renk ihtizazlı atcı halinde bir ta· 
vus tüyU husule gelir. 

öteye beriye uçuşan ve altın renk 
~imşek buketleri ile nihayetlenen h~ 
bacıklar hasıl eden Uç adet havan to-

e pu, yeni çeşit altın kuyruktlu yıldızla· 
n hi1vi Romen kandilleri husule geti
ren bir batarya, gilmüş renk ışık pey -
da eden 6 adet raket. Renkli yıldızla. 
rı havi bir altın kuyruklu taç, ind 
kuyruklu yıldızlar peyda eden bir bom 
ba, Japon usulü mütehavvil yıldızlar 

peyda eden bir bomba, altın yıldızlar 

husule getiren bir bomba, bir gümüş 
renk buket ve mütt'akiben 8 gümilş 

şehrimizde yapılan 1.."Uleler 

renk şimşekli bombacık husule geti -
ren mütehavvil büyülı\ bir halyan bom 
bası. 

Dördüncü kısım; ~ualı yıldızlarla 

müzeyyen 3 büyük şelfile, ışıkları ih -
tizazlı altın renk yıldızlardan mürek -
kep büyük bir yelpaze, yahut renkli 
yıldızlar husule getiren 6 adet raket, 
canavar düdüğü sadası çıkaran Uç ba
va topu, altın renk ihtizazlı ışıklarla 

müzeyyen bir durbin, Neon ziyalı yıl. 
d.ızlar husule getiren bir mermi bom -
bası, yeni çeşit fosfor ziyalı yıldızlar 
nC§reden bir bomba, ilç renk parlak 
yıldız buketi ile 20 şiddetli ve gök gU. 
rultilsU husule getiren 1 bilyilk miltc -
havvil bomba, hususi mamulSttan bir 
büyük mütehavvil İtalyan bombası, 

Be~inci kısmı: 

Sanayii nariye ziyalanndan 
mürekkep Türk hilali gösterilecek ve 
bu hilal göz kamaştmcı bir mağnez • 
yum ziyasile bir da dkadan fazla do
vam edecektir. Bunu takiben renkli 
yıldız buketleri, bombacıklar. gUmUg 
renk şimşekler ve bilhassa nihai bom
bardıman, hava fişeklerinin atı1dığı 

meydanın kengal usulü üzere tenviri, 
hitam işaretleri: Şimşek ve gök fÜ • 

rültüsü husule getiren bir bomba. 

#M 
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fRtanllul Tramvay Şfrk~tı~ Cumhuri

yetin 15 inci Vı1dönümü münasebetlle 
Sa) ın Halkın hissiyatına iştirak ede
rek şimdiki ücret tarifesinin 28, 29 ve 
SO ilkteşrin tarihlerinde şu suretle 
tenziline karar vermiştir: 

TARiFE: 

SiViLLER - Her yolcu ayni araba ile arası ke-
silmeden yapılan seyahat için farksız olarak: 

1 1 inci yahut ikinci mevkide: 5 kuruş - (Vergiler 
dahil) öder. 

2 nci mevki.le: Yalnız 1 ve 2 lcıt'aya kadar seya
hat etmek 'isteyen yolcular 3,25 kuruş - (Vergiler da· 
hil) ödeyeceklerdir. 

co 

OTOBUS 
TARiFE:. 

1 
2 
3 

Kıt'a 5,-

" 
7.50 

" 10,-

Kuruş 

" ,, 

lstanbul, 26 llkteşrin 1938 
DIREKTORLOK 

1 - KURUN 29 BlR1NClTEŞRIN 1938 

Bir atlı ve • 
ır 

yaya ... 
Yazan: Kadlrcan Kallı 

Onu ba.n.a Galata.da Yerebatan ca- ı 
miin1n önündeki küçük avluda tanıt
tılar. Karantine dairesinde katipmi§. 
Solını:ı ve uzunca yüzlü, uzunca bu-o 
runlu, ince bir adamdı. O sırada en 
az üç günlük sakalı vardı ve onu daha 
zayıf, daha ya.~lı gösteriyordu. 

Arkalıksız hasırdan ve alçak is. 
kemlelere oturd•ık. Biz birer kahve 
istedik. o yarım pabuçlu, dantel pa.. 
çalı, kesik beyaz gömlekli garsona: 

- Hasan ustaya söyle, bat.rı. bir nar
gile yapsm! 

Dedi. 
Sonra arkadaşıma dönerek başı::ıı 

onun kulnğma doğru biraz yakla5tır
dı: 

- Henüz ayın beşidir, bu saltanat 
haf tasına kadar sürer: 

Bu sırada gülümsediği için ağzı dıı· 
hn büyümüştü. Fakat uçlarında öyle 
bir hal vardı ki, o gülüşün zoraki ol
duğunu adeta haykırıyordu. 

Buraill!l genişçe bir çıkmaz sokak. 
tan farkı yoktu. Yerler Arnavut kaldı 
nmı döşenmişti, fakat temimi. Sık 
sık süpürilldüğü için topraklar aşın. 
mış ve taşl:ı.r bir nasır kalabalığı ha· 
linde fırlamışlardı. Yalmayak ba.5ı 
kabak bir çocuk siciınlerle tutturul
muş bir süpürgeyi yarım bir teneke
ye sokup dört yana savuruyor, ser p
tiği sularla bize, bu ağustos günc§i 
altındaki bu:ıaltıcı havayı serin bul. 
mak kuruntusunu veriyord\L 

Şurada poturlu ne adam, beş on da. 
kikada bir tek 18.f söyle§iyorlar, san
ki konuşuyorlardı. ö"tede aksakallı bir 
hoca cilbbesini beHnin etrafına top
lamış, hem tesbih çekiyar. hem de bir 
çorba kft.sesini andİran kulpsuz !inca:n 
dudaklarına götilrdilkçe istim sahv ' 
ren minimini bir lokomotifin gUrül
tüslinU yapıyordu. 

KÖ§edeki kahve ocağından fincan 
ve tabak sesleri, ya:ımda ve yoldan a.. 
şa.ğıda kalan eski dilkkanmdan tok 
tok çekiç gürültüleri geliyordu. On.. 
deki yüksek hıuı ve mağazaların ar
kasından tramvay çanları, otomobil 
kornaları, ray ve tekerlek gıcırtıları 

duyuluyordu. 
Nargilenin emziği:ıi avucunun içile 

sildi. Ağzına götüröü ve nvurtlarmı 
çökelterek derin derin çekti, bir da.ha., 
bir daha çekti. Sonra yüzünde besbel
li bir keyifte başını kaldırdı, gözlerile 
boşlukta geniş bir halka çimi: 

- Havalar kırılır gibi .. değil ml? 
Dedi. 1 
Arkadaşı cevap verdi: 
-Eh ... 
- Öyle olması da laznn doğrusu. •• 

Öy!e ya, ayın on yedisi oldu. Atalar 
sözildiir. En kötü kadı:ı, ağustosun on 
beşinden sonra koca.sına soğuk su i
çirlrmiş ! 

Yine mı.rgilesinin marpucuna sanl
dı, ağzına götürdü ve daha bilyük bir 
iştahla asıldı. 

Patlıcan ve midye dolmalarmda.:ı, 

rakılardan, mezelerden söz açtı. İşten 
ve ma~tan bahsetti: 
Yaşının ancak kırk beş olmasına 

rağmen otuz senelik memurmuş. Y"ır. 
mi iki buçuk lira maa.~ı varmış. Geçi. 
nip gidiyormuş, hatta ay başları:ıda 
bir kaç nkşıı..m teratorlu mayonezle ra
kı bile içebiliyormuş. Fakat a..'1:Ik çok 
yorulmuş, tekaütlüğünU istcmiıi- Ku
laksımaki evine çekilecek, biraz da 
rahat edecekmiş! 

• • • 
Bu yaz bir akşam Ankarada Ulus 

meydanında otobUs bekliyordum. Gü
ne§ bozkırlann dalgalı ufuklarında. kı. 
zarm.ış ve batmıştı. Dört yana uzayan 
beton caddelerde bi:ıer mumluk ampul 
ler tutuştu. İkişer Uçer sıra. akasya.. 
larm arasında adeta kayan otomobil· 
!er daha sıklaşıyordu. Kaldırnnları 

.dolduran halk durmadan dört yana a-
kıyordu. 

Bir el omuzuma dokundu. Dönilp, 
baktım. Yerebatan camiinin avlusunda 
ta:ııdığnn adamı karşmıda buldum. 
YUzU daha solgun ve zayıftı. Fakat 

nltıla.r vardı: 

- Merhaba yahu! Ne zaman geldin? 
- Bu sabah .. 
- Seni ba:ıa Allah gönderdi 
- Hayrola! Bir şey mi var? 
- Sormnl Şu bizim tekaütlük ışı ..• 

Biraz uzadı da buradan yau'lılar: Bir 
aralık bir iki gün için geliverirsen da
ha çnbuk biter, dediler. Geldim. Eh, 
sağ olsunlar, eski arkadaşlardan epey 
ce tanıdıklar da var. Birer yüksek va. 
zifeye konmuşlar! Ynya kalan bir ben 
mişim' Onlara dn güveniyordum. Fa. 
kat daha biri::l'Cisini ziyaret için git
tiğim zaman, mermer m rdivenler, 
halı döşenmiş salonlar, ağıı: başlı er 
dacılar beni ürküttü. Daha doğrusu 
utandırdı. Kristal masaların başında 

maroken koltuklar arasındn oturan es 
ki arkadaşlarm yüzlerine nasıl baka.bi 
lecektim? Sözün kısası işimi her han. 
gi bir adam gıöi kendi yürüyüşüne bL 
raktnn. Çok şükür bitti. Fakat.. 

Otobüs gecikiyordu. Trene de vakit 
çoktu. Arkadaşıma sordum: 

- Nereye gitmek istiyorsun burL 
dan? 

- lstasyona. 
- Ben de.. Haydi yO.rllyelim. Yol 

hem yakın, hem düz, hem de iniş! 
-Daha iyi.. 
Yürümeye başladık. O:ra: 

- Öyleyse gözün aydm! Artık ra
hata kavufltun, demektir. 

- Eh ... Fakat.. Şimdi senden bir ri
cam var: 

- Emredersin! 

- Bu akşamki trenle tstan:bula dö-
neceğim ama, evdeki pazar çarşıya uy .. 
madı. Senin bileceğin, param kalmadı. 
Bana Uç lira kadar verebilirse::ı ... 

- !stersen daha çok vereyim. Hem 
bu trenle ben de dönüyorum. 

ÖnUmUzdc gidenler durdular. Sağ. 
dakl bUyUk ve aydmlık kapıdan bir. 
kaç kişi çıktı. Bunlardan bir tanesi en 
ö!lde gidiyordu. Tui faraftaki askerler 
ve polisler onu selamlıyorlardı. Kal
dırımın hizasında Pakar marka siyah 
ve uzun bir otomobil duruyordu. ön
deki ~işmanca adam, arka.smd1kilerle 
iki laf daha konuştu ve otomobil~ gir· 
di. ÖnUmUzde, biner mumluk ampul
lerin nydmlattığı beton caddede, ge:ıç 
nkasya. dizilerinin arasında sanki uçup 
gitti. 

* * * 
Yeniden yilrürken arkadaşım mınl. 

dandı: 

- İşte bir a.tlL. 

Bundan bir şey a:ılamadmı ve kmı
larım biraz kıvrılarak onun yllzilne 
baktnn. Anlattı: 

- Bu da benim eski arka~anm
dan .. Ayni sırada oturuyorduk. Ben 
çok çalışırdım. Ayni zamanda mekt&ı 
bin e..i terbiyeli çocuklarından biriy
dim. Fakat o hiç kendini yorma.mı. 

Ağzında yuvarladığı kağıtları IA.stik 
sapanla hocanın sanğına vurmak, ar
kadaşlarının oturdukları yerlere pünez 
koymak, açık e.nselerden a..,ağı kaşıı 
dıran bir toz atmak onun başlıca gUn. 
delik işlerindendi. 

Imtihan gelince zorlu hocalarm 
derslerini birer defa okur, çoğu için 
de kopycler hazırlardı. Kopye ka.ğıtla
nnı kolunun içinden koltuğuna kadar 
uzayan bir lfıstiğc bağlardı. Yakala.
nacağı zaman bırı:.kınca kağrt kendi 
kendine dirsekten yukarı fırlar, ne ka
dar aransa bulunamaroı. 
Arkadaşım içini çekti. 
- Bir gün ya:ıtmda oturmuş're!!!im 

yapıyordu. Bir atlı ve arkasmda bir 
yaya... Ona. acırdım. Serseri olacak, 
derdim. Öğütler verirdim. Fakat din
letemezdim. Son zamanlarda artık a. 
dam olacağı hakkındaki bUtUn ümit. 
terim ölmU.cıtU. Gülerek sordum: O at
lı kimöir? dedim. Ben, dedi. Ya o yaya 
dedim. O da sen! dedi. Kahkahayı ba&
tmı. 

Siyah ve uzun otomobilin kaybol • 
du~u ışıklı yolun ucu:ıa daldı ve mı .. 
nldandı: 

- lşte o timdi ~ekten •-ztl~==-··~ 
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Yazım: Sidney Horler - 56 - Çeviren: H. Müniır 

Bu sırada odanın havasını keskin bir 
kezzap kokusu tutmuştu. Meri ba
şına gelecek telAketl anlamış olduğu 
ıcın derhal bir kenara sıçradı ve bu 
hareketle, hayatını ebedt bir işken
ceden kurtarmış oldu. 

Ledl tren daha. fazla kendini tu
tamıyarak kezzap şişesini fırlatmış
tı. 

Bundan sonra da onun gayet n~rr 
bir lisanla lAnetler savurduğu işitil
di. 

Bu esnada Stefan Brandel içeri gi
rerek hayret içinde haykırdı: 

- Ne oluyorsunuz Meri? Bu kadın 
burada ne ara.yor? 

Meri gUçhalle vaziyeti anlatacak 
birkaç söz söyliyebtldl. 

Brandelln ardından içeri girmiş o
lan Slr Harkort: 

- Ne? dedi. Kezzap mı? 
Ve bunu mUteakıp, hayatında ilk 

defa olarak bir kadına tokat vurdu. 
Lcdl lrcn bu tokadı yedikten sonra 

yere yıkıldı ve öylece kaldı. 
- Söyle baba, ne söyllyeceksen 

söyle. ltidallml muhafaza edebilecek 
kadar sinirlerim yerinde. 

Stefan Drandel: 
- Seni Londradan çıkara('ağım, 

dedi. Daha evvel çıkarmam H'ı.zımdı 

ya ... 
- Olmaz baba. .• 
- Fakat bugUnkn h!dlseden son-

ra daha fazla kalman doğru olur 
mu? 

- Olmaz baba. Den burada kalma
lıyım. (Sonra Sir Harkorta dönerek) 
Sizden bir havadis sormuştum. 

Slr Harkort cevap verdi: 
- Granston gittikçe iyileşiyor. On 

beş gO.ne kadar hastahaneden çıka-

mez mi? Hem sen beni dinler misin? 
Artık budalaca hUlyaları bırakıp ha
kikatleri görmen lll.zım. 

- Budalaca hülyalar mı? 

- Öyle ya .. Granston denen bu a-
dam, bir serseri olduğunu meydana 
koymuştur. Meri ... Biraz dUşlln. Sen 
bu adamın bir şantajcı olmaktan 
başka, katil olduğuna kani değil mi
sin? Böyle bir adamın tı.kıbctl hak
kında endişe edtılr mi? 

- Fakat baba .. Den bir de bir yan
lışlık olduğunu hissediyorum. Fakat 
bulamıyorum! Bu yanlışlık n<:>rde
dlr? .. Bulamıyorum. 

Drandel ell<:>rJnl silkeleyerek: 
- Beni bırak öyleyse, Slr Harkort 

11e konuş ... Zira daha ileri ~ldecek 
olursam iticla1Jml kaybedeceğim. 

Meri, Slr Harkorta dönerek: 
- Size bir şey söyledi mi? Bir di

lekte bulundu mu? diye sordu. 
Polis ft.mlrl, şimdi başından ziyade 

ltcndi kalbine kulak veriyordu ... 

Şefkat hisleri uyanmıştı. 
- Birkaç defo seni sordu; dedi. 

Merlnin yüzU gUldü: 
- Öyle ise onun yanına gıtmeli -

yfm. (Biraz tereddUlle) Hayır baba .. 
Dana mani olmamalısın. Bana mani 
olamazsrn ..• 

Stefan Brnndel kendine gelinceye 
kadar .Meri kapıdan dışarı fırladı. 

Brandel başını iki yana sallıyarak 
Slr Harkorta: 

- Bu kız deli, dedi. 
Slr Harkort sUkünetlc:' 
- Bu kız, hll.lô. seven bir kadındır, 

diye arkadaşının cUmlcslnl tashih et-

cak. XXVII 
Mert sevinçle .ellerini kavuştur&- • 

rak h~ykırdı: , Senelerdenberl polis mahkemele-
- Demek ki yaşıyacak! rlnln görmediği bir muhakemenin 
- Onun öleceğine asla ihtimal birinci gUnU idi. Mahkeme salonu, 

vermiş değildik Meri! tıklım tıklrm doluydu. Hepsi de de-
Steran Brandel: rln bir sUküt içinde, müddeiumumi-
- Olmek mi? Onun ölmeı!l lft.zım. nln Granston aleyhine olan ağır it

Zira bin kere ölUmU hak etmiştir. hamlart>nı dinliyordu. 
Muhakemesi ne zaman olacak .. Ben- MUddelumuminin beUı.ğatı çok kuv 
ce en ehemmiyetli mesele budur? vetliycU. Söylcdigi sözlerin umum n-

- fylleştiğl vakit polis mahkeme- zerinde hasıl ettiği tesirin pek derin \ 
ılne getirilecek. olduğu anlaşılıyordu. 

- Kurtulmasına lmkAn var mı? o kadar I;:i Grnnston avukatı Vlk-
- Zannetmiyorum. Zira aleyhin- tor Yildlng bile bir ara yanındaki 

deki dellller çok kuvvetli. meslekdaşına dönerek: 
- lnşallah mliebbet küreğe mah- - Yaman, dedi. BugUn pek ya-

ktım olur. manlığı Ustünde. 
Meri atılarak: Böyle bir muhakeme ender görU-
- Baba, dedi. Neler söylOyor- ınrdU. ÇUnkü mUrrlm mevkilnde iki 

ıun? yUzlU bir adam duruyordu. Acaba. 
Merlnin gözleri pa.rlıyordn. Baba- Stevenston'un romanında okunduğu 

ıına meydan okuyor gibi MI. Fakat gibi bir "Doktor Cekil, bir de Mister 
babası kanaatinde ısrar ediyordu: Hayd" vardı. Bunların her ikisi de 

- L!zımgelmez mi? dedi. Mtıebbetf bir adamdı. 
ırtıreğe mahkfim olması ıa.zımgel- (Devamı vnr) 

............................................... ID': 
Meşhur bir diplomatın hatıraları 

Istanbuldan Ankaraya 
Ya 7. on: Fransanın eski Ankara Elçisi Şnmhrön 

............................................. .. .. 
-1©-

zaladığı barışmadan dolayı heyecan 
içinde, gözleri altın gzlUklerlnin ar
kasrnda parlayarak, ağzı nçık, Ulls'c 
benziyordu. Esasen onda. Ulis'in 
çehresinin yandan görllnUşU, o sivri 
sakalı, serseri m uhayyelesl vardır. 

Ayni zamanda Nestor'a benzetilebi
lirdi. Nestorun hitabet kun·etini de 
kendisinde bulmak kabildi. 

Venlzelos bana, :Mustafa Kemal 
için: 

- Çok bUyUk bir adam, diyordu. 
Bu kadar muhayyelesl geniş olan, 
bu kadar iyi hUkflmet bilgisi bulu
nan bir ordu generaline şimdiye ka
dar hiç rastgelmedlm." 

Mustafa Kemal, hakikaten, hUkfl
metl idare ediyordu. Vekillere mU

.racaat ettiğim zaman, cevaplarında 

oaua fikrini mündemiç buluyordum. 
J(endlsl, knrşımdn, görlinmez bir şe
kilde. lll8TCUttU.. 

Dalma görUştnğfim Hariciye Nazı

rı Tevfik RUştU beyle olan m uhnve

relerlm nnzlk mUnakaşalar halinde 

uzardı. Onun daha kllçUkken Be

rutta.kl Cizvitlerin mekteMnde in
kişaf etmiş olan inceliğini takdir e

derdim. Daha sonra çalışkan bir ta

lebesi olduğu Motpelller tıp fnklil

tesl de ona tahlil ruhu vo teşhiste 

isabet hassalarını kazandırmıştı. O
nun için, Avrupnnın nabzını müte

hassıs bir kimse sıtatlyle yoklayor

du! lhtilft.l içindeki nusyada bir 
mUddet kalması da onun mlicerrct 
zektl.sına tesir etmişti. 

Ne iyi anlaşılır, yumuşak huylu ve 
hoş sohbet bir adamdı! Kon uşll) ayı 
sevdiğim için kendime tam iyi bir 
iş arkadaşı bulmuştum. 

Heyecanlı çehresi bir an için filc
rlnln aksini .gösterdi mi, cümlelerin-

Amerika hükG- Günün Akisleri: 
meti Japonyaya .. __ " :-
bir nota verdi Evlılıged, ~ekarl1ga 

Amerikan hukukuna aır 
)Bpılan müdahalele
re nihayet verllme

Binl istiyor 
Tokyo, 28 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 
l:ıgilterenin Tokyo elçisi Sir Robcrt 

Craigie hariciye nezaretine giderek sa 
at 10.30 dan 11.50 ye kadar nazır mua 
vini Savoda ile Çindt."ki İngiliz men
faatleri ve Sandpiper meselesi hakkın
da görüşmüştür. 

Tokyo, 28 (A.A.) Çinde Amerikan 
hukukuna haksız yere yapılmakta o
lan müdahalelere bir oihayet verilme
si için Amerika hü.kfuneti tarafından 
Japon hükfımcti::le verilmiş olan nota 
siyasi Japon mahafilinde hayret tev. 
lit etmiştir. 

Bu mahafil, Amerika efkiı.rı umu
miyesinin Japon davasını daha iyi kav 
ramak yolu:ıda bir seyir takip ettiği 
zannında bulunuyordtL 

Bu mahafil, Amerikanın bu hare
ketini lngiltercnin mümasil bir hare
ketinin takip ve bu suretle mUzakern_ 
ta yeniden girişmek imka:ırnı tehlike
ye ilkn etmesi11den korkmaktadır. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Fransa sefiri 
Arsene Henry prens Konoye tarafın
dan vukubu1an davet ti.zerine bu sa
bah mumailcyhi ziyaret etmiştir. 

Prens Ko:ıoye sefir ile Hindiçint 
yolile Çine yapılan silah nakliyatı me. 
selesi hakkında görüşmü!1lür. 

Hariciye nezareti namına söz söy
lemeğe salahiyettar bir zat, Paristc
ki Japon sefiri Sugimuraya hükiımet 

tarr.."mdan bu mesele hakkında tali -
mat verildiğini 0eyan etmiştir. Bu ta. 
limat mucibi:ıce sefir, Japon hük'll -
metine gelen malumat ile de teyit e
dilen silah ticaretinin devamını Fran
sa hükumeti nezdinde protesto ede. 
cek ve geçen ilkteşrinde silah ticare
tine tamnmile nihayet verileceği hak
kında Fra:ısa tarafından yapılan va
atleri hatırlatacaktır. 

Havas ajansmm bildirdiğine göre, 
bu mü1akatın vukuunu teyit eden bir 
haber almamış olan salahiyettar Fran 
sız mahfelleri, Hindiçini yoluyla Çine 
yapıldığı iddia edilen silah ı:ıakliyatı 
hakkında Japonyanm yrniden bir pro 
testo notası göndermesini hayretle 
karşılamaktadırlar. 

Çünkü bundan evvel Fransa harici. 
ye :::ıezareti nezdinde ayni meseleye 
dair teşebbüste bulunulduğu zaman 
Japon hükumeti kontrol edilen vakala 
ra dair sarih ewak ibraz ve iddiala
rını isbat edememişti. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Va.5ingtonun 
notası hakkında malfımatma müraca
at edilen hariciye nezareti :ıamına söz 
söylcmeğe salahiyettar bir zat, Çin
deki Amerikan menfaatlerinin hima. 

deki ustnlıklı bir maharetle dUşUncc
slni derhal drğlştlrirdl. Biz onunla 
ne dostane mUnakaşa saatleri ge
çirdik! Bunlar, çok hararetli mUna

kaşalardı ve ben bunlarda onun in
ce hususiyetlerini, bir Akdenizli ru
hunun ]{C'ndlne has evsafını bulur
dum. 

Bu mUnakaşa.larm sonunda dal
ma biribirimizle nnlaşırdık ve, C'ğer 

biraz fazla sert intinakaşa. ettikse, 
samimi bir ııekllde kucaklaşırdık. 

O zamana kadar mualln.kta ol:rn 
ve Fransayı veya Suriye üzerindeki 

Fransız mandasını aHl.kadar eden 
meseleleri, ı D2!l dan 19~3 e kadar. 
Gazinin himayesi altında onunla 
hallettik. Bu meseleleri birer birer 
sayma!{ çok uzun sUrer. Yalnız şun

ları hatırlatalım, kf'lfl: Hududun ta
yini, dcmlryol anlaşmaları, tlcart 
anlaşmalar, 1D30 da imzalanıp 1933 
ele esltl Osmanlı borcunun tesviyesin
den sonra tasdik cdllon dostluk mua
h<:>dt'sl. 

Bir gün Ga'ZI bana sulhun tem1ni 
hakkındaki görüşlerini anlatıyordu. 

K<:>ndlsine: 

- l\L Briyan gibi lrnnuşuyorsunuz, 
dedim. Ozaman: 

(Baı tarafı 2 incide) 

11,, nin derdine temas edelim. Bu mil· 
nasebetle bir fıkra a.nlatacağım: 

Vaktile bir adam sabah vakitleri ca· 
miye erken gitmek itiyadına kapılmış. 
Fakat her sabah namaz saatinde:ı çok 
önce geldiği halde camiin mihrabına 

yakın bir yerinde başka birisinin ken- _ 
disinden evvel geldiğini görürmüş. Me 
rak etmiş, bir sabah bu adama sor· 
muş: 

- Siz, :ıasıl oluyor da benden evvel 
gelcbiyorsunuz? Bunun sırrını söyler 
misiniz? 

öteki adam ellerini uğuşturup boy. 
DUDU kısarak: 

- Ben, demiş. 1ki evliyim. Sabahle
yin kanlarnndan biri kalkar, suyu ha• 
zırlar. Öteki elime döker. Sonra ikisi 
birden be:ıi giydirirler. Zahmet çek. 
mediğim için erk<"nce gelebiliyorum. 

- Ya öyle mi? 
Biçare erkenci, rakibi kadar erken 

gelebilmek Uzcre iki kan almağa ka. 
rar verir. Bir daha evlenir ve iki zıdd1 
ayni yerde cemeder ... Fakat sen mL 
sin bunu yapan? Hele akşam Uzeri iki 
ortak yekdiğerile bir kavgaya tutu• 
şurlar, susturabilene a.cşk olsun!. Saat· 
lerce sürer. O kadar ki, zavallı adam 
ke."ldini sokağa dar atar. 

Nereye gitsin? Camie gelir. Yor. 
gundur. Meyüstur. Hayatından §ika· 
yetçidir. Evlendiğine, evleneceğine biır 
kere pişman bir halde kendi kendine 
söyle:ıirken, bir de bakar ki, ortalıkta 
öteki adam yok. Hemen her sabah ken 
disinden daha erken gelen rakibi he• 
nüz meydana çıkmamış. Binnetice er 
kcn gelmek muvaffakıyeti ilk defa o. 
larnk kendisine geçmiştir. Bu:ıun üze. 
rine yüzü güler. Nan olduğu basit 
muzafferiyetin ilahisini söylemek Uzc~ 
re cami içinde bangır bangır bağırmak 
ister. 

Fakat sonra birdenbire rakibi olan 
diğer erkcncini:ı söylediği sözlerin 
hakikati beyninde parıldar. Erken 
gelmek muvaffakıycti, iki evli olma· 
nm temin ettiği kolaylıklardan ziya.. 
de. o gayri tabii hayatın dinamit gıöi 
kaçırtıcı tesirinden ileri geldiği:ıi an· 
lar. Fakat iş işten geçmiştir. . . . . . . . . 

"Bir erkeği yıldırmağa bir kadm bi~ 
le kafidir .. diyenler bulunuyor. Siz ne 
fikirdesiniz? 

ycsi hakkında general Ugaki tarafın
dan verilen teminatın hfüa muteber ol-
duğu:ıu beyan etmiştir. 

Japon hükumetinin bu notaya ve
receği cevap hakkında bu zat Japon
yanın açık kapı prensipine halR sadık 
olduğunu fakat Çin vekayii neticesin
de hasıl ola:ı vaziyetin bilhassa as
keri ihtiyaeat dolnyısile Japonyanm 
siyasetinde bir değişiklik husule ge-

- Onun gibi dUşUnmediğiml size 
kim söyltiyor? dedi. 

DUşUncelerl onu medenileştirici 

Fransaya götUrüyor, sevgisi oraya 
doğru bir istikamet alıyordu. O, 
Frnnsayı, kendisinin 191 O manevra
larında görmUş olduğu ordu Uzcrlne 
istinat ettiği için takdir ocllyordu. 

Evet, Gazi Fransa.ya gitmiş ve, i
şin tuhafı, başındaki fesi muvafık 
bulmıyarak ve istikbali görerek, ilk 
şapkasını Parlsten nlmıştır. Bu şap
kaya dnlr bir fıkra vardır ki, kC'ndi
sl bunu hatırlatmayı pek severdi. 

Du fıkrnnm Fransız ordusuna 
knrşı duydutu takdirle de alAka~ı 

vardı. Gazi o zaman adamları 1~1n 
sUvarl, topçu, ls'tlhl\fim mUtehassıs
ları, tayyare zabitlerini bu ordudan 
getirtiyordu. 

Resmt olmayan görUşmq_lcrimlzde 
muhtelif meselelerin birinden öte
kine geçer, slyasett<:>n, gram<>rden. 
tarihten, tarih öncesinden, Dnrvln
den, Loycl Corçtan bahsederdi. Bun
ların hepsi ile aH'lkadar olurdu. 

Bazan da harp meydanlarına ka
dar gider, yaptığı muharebeleri an
latırdı. Sakaryadnn Jofr'un J\Iarun 
muharPheslnden hahı:;ettl•-:.ı ~ibl bah
sederdi, fakat Jofr bu muharebeye 

Cumhuriyet 
\azan: Niynzı Ahınel 

Topkapı Müzesi direktörü 'faıı: 
öz, "Ciımhuriyeti padişahlar nasıl 
lirdi?., başlıklı bir yazı neşretti. ~ 
sada cumhuriyet ila:ı edildiği '" ılS 
cumhuriyeti temsil eden bir tablo .. 
İstanbul Fransa sefarethanesine ~ 
derilmiş. Saray ressamı Strati. P' 
şaha göstermek U?.ere bu tablonun~ 
bataslak bir resmini yapmış, Ş !Oo 

Topkapı sarayında bulınıan bu talı 
nun üstü:ıde şu yazılar var: ~ 

"Fransızlar kendilerine ye:xl t 
put ihdas etmişler, ismi RepobliltS it 
miş, şimdi buna perestiş ederlerJll 
Bu put, kral makamına kaiın im.İŞ. J'1l' 
tun altındaki asanın ür.erinde bultJllS" 
serpuş, edani ve esafile ait ike:ı şi~ 
di ali olmuş ve kralın taç ve asası b 
18.kis ayaklar altına alındığını g<>std 
mekte imi.~ ... 

Bu satırlardan anladığımız şu :fl"' 
sada cumhuriyet ilan edildiği vakit ı;. 
tnnbulda padişah bunu yeni bir ;'v 
sanmış. Ressam, eğer padişah ıne 
ediyorsa, resmi tamamlamak n:rztıS1I 
nu da yazmış: 

''Böyle bir sureti muzahra!a JXJ.Sı, 
lup buyurulursa yaptıralım.,, 

Meşrutiyet iİan • edildiği vakit rt>•' 
nasını bir çok kimseler anlam~ 
Şenlik yapılır ve Meşrutiyet çıktJ. 

Diye sevinilirken bir çok k:iıJ1Se~' 
- Görsek bir şunu nasıl şeydir? 
Diye meşrutiyeti bir mahluk ss.ıı" 

yorlarnuş. 

• • • .J4 
Cumhuriyet doğarken Meşnıtiyr' 

bir mahHik sanacak kadar cahil bıtf' 
kılmış bir kütle, cumhuriyeti put di1' 
anlayacak kadar geri düşü:ıen ve o~ 
dan korkan bir zümre vardı. On 11' 
yıl evvel bir zelzele hepsini yıktı ve lıd 
sarsıntıyı yapan kudret yepyeni l1lf 
varlık yarattı. ......,./ 

Fili stlndekl hAdlseıet 
Kudüs, 28 (A.A.) - Asi şeflerindetl 
Arap şairi Nur efendi. İbrahim ı\b • 
dullah, geçen salı günü Hayfa ci-va • 
nnda yapılan temizlik harekatı esıı'" 
smda ölenler meyanındadır. Cesedi 1JO 
gUn Tamra civannda bulunmuştur. 

tirmesi muhtemel olduğunu söylCnılf' 
tir. Bu zat, Japon cevabmm harici~ 
nezaretinde hazırlanmakta olduğtı.JJ~ 
ilave etmiştir. Fakat cevabın mubtt' 
viyatı hakkında pek ketum davra:tıJllf 
yalnız dokuz devlet muahedesinin ti' 
dili lüzumu hakkında geçen mayıs ' 
ymda Hfrota tarafından yapılan b6' 
yanatı tekrar etmekle iktifa etmişti!' 

# 

dair ne kadar btıyUk bir ihtiyatla ti' 
acardı! ~ 

Mustafa Kemale göre, aeıcerlf 
sanatı sadece bir akllsellm meseıetY 
dlr: 

- İzmir ve Bağdat demlryoııatf' 
nın birleştiği yer olan Afyonkll~ 
hisarda düşmana tam hUcum cdlı
mesl lAzımgelen yerinden hUcuDl e 
tim. Esasen Ytınanlrlarm kuvvetle~ 
ni orada temerküz ettirmiş oımııl• 
beni bu harekete sevkediyordn. pııf 
manı sabah şefalc sökmeğe başl~t' 
ken bastırmak tızere bUtUn gece rrt· 
rümüş olan askerlerimiz siperleri '! 
gal edince - elif kilometre yol ytır 

1 
dllltten sonra htıcum edecek as1'" 
pek azdır - sUvarl kuvvetleri~ 
de Yunan ordusunun arkasına etır 
dUm. 

- Sağ cenahını ~evtrmek ıst11°r 
dunuz galiba? d1ye sordum. 

~ - Hayır, dedi, daha geniş btr JO -
nevra harek<:>U yapıyordum: nott 

1 
orduyu çevirmek istiyordum ve bllıı 
da muvaffak olduk. 

d' 
Sonra, sesini alçaltarak tlflve et ' 

- Annlbal'ln Kan'da yaptığı ıll~ 
nena hareketi ..• 

(Dcıxımı_uar'J. 
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Yabancı Radyolardan 

0 
Seçilmiş Parçalar 

:.~RA \~:: SENFONİK KOKSERLER: 

Y rınki harp, tayyare 
Hılversum 2; Yngner, Bt-rtioz, Dl 
hussy. 

6.30 p 1 P'IT ar s : Pasdelong konseri. 
9.10 Berlin: Vagner. 
9.30 K 1 

harbi olacak ... 
a ınıdborg: Subert, Brahms. 

9,35 l.ondra (R.): BizeL 
IO. T . to.30 unno sr: "Turandot" (Rossini). 

13ruksel 2: Keman konçertosu (Şu. 
l0.3o nıan>. 

Eyfel: "Camile", "İnci Averları" 
<Bizet). 

ıı. 8 -ruksel 1 : Org konseri. 

ODA MuSlKlSt · 
7.3o n r ·• 
8.ıs er ın: I• ransız. Piyano musikisi. 

Bukrcş: Debussy'nin piyano par
çaları. 

l0,30 
ıo.40 Bcroınünster: Sesle kuartet. 
ı 1 •20 Homa: Sonatlar (Keman, piyano). 

Kalundborg: Frkek korosu. 

PIYF.s 
9.tÔ VE KONFERANSI.AR: 
9.ts Sottens: "Le Rnisin mfır" (Thomi). 
ıo 

30 
Vı:'i ana: Çocuklar içkı pİj'ee. 

• H:ıdio Paris: ".AınvırJ ~ ''Kldn 
mektuhu (T~·--. A . ....,.. 

1 tercümcsı) 
t.10 P"r•'· !~_ : .. • ~ a "HNIK"Je" .c;. ~-

nı._u. 

11.\ıı'tp ıwstxt : 
a.45

1iS 'ııı şo, a (Film Te opcrctlerdcn); 
llıı (SUd,nrıcşte (Operet musikisi): 9.10 Ber 
ı2 8 

ololar): !l.10 i\0 lOlla (Operet m.); 
erJııı Wall:ılfar). 

kA!~~I: YE \'AHYETEl.ER: 
Prj 

1 
fun lı; 10.l O Po le Parizlcn (Y,·onne 

dıonpenıps); 10.15 Ilıhcrsum 1; 11.11 Ra-
arıs. 

.DA11.·s 
'' Mt:StKISt: ı 

12.t~O :·Bipzig; 11.15 Sottt-n'I; 11.20 Münih; 

Tayyarenin yeni harplerde mü
him bir silôh olup olamıyacağı u. 
zun müna.ka.Jalara mevzu teşkil 
etmektcdfr. Um1ımi kanaatin ak. 
sine oıarak tayıj(lrC?ıin mühim 
bir harp silahı olmadığını iddia 
edenler arasında meşhur lngiliz 
siyasisi Vinclson Çörçilin bir ya..-ı
sını nakletmiştik. Esk"i 1U'JZ'lr, bu 
yaZl.sınd.a ispanya 1·c Çin harple
rinde tayyarelerin mi11ıim. yarar
lıklar göstcrcmcdiyini t'lcri sii:rü. 
yordu. 

Bugün, me§hur Fransız gazete
cilerinden A. T'Scrstevens, lspan
yoıilan dönii.şünde yazdığı l>ir ma
lcalede bunun iksini iddia ediyor. 
Yazı!,rı aynen alıyoruz: 

Bazı kimselerde tayyarenin harpte
ki rolünden bahsederken fazla müba. 
lfrgaıta varılıyor,, diyorlar. Bunu söy
liyenler, mesela tayyarenin arazi feL 
hedcmiyeceğini ileri süı üyorlar. (Ara
ziyi fcthedemiyor ama._ tahrip ediyor, 
silip süpürüyor!) Tayyareyi yeni harp 
silfilıları arasında üçüncü, hatta dör
düncü dereceye indiriy•)rlar. 

daha ilk muharebelerde mahvolacak
lardı. 

Onun için, yeni tayyarecilik ve harp.. 
teki üstün rolü hakkında gözlerimizi 
kapayıp kulaklarımızı tıkamamız doğ
ru değildir. 

Ben bir asker değilim - hiç olmazsa 
şimdiki halde değilim - , fakat tspan. 
yadan geliyorum. Orada iki ay cephe
den cepheye dolaştım. Kastellonun ce_ 
nubundaki lnsden, Motril yakının

daki Kala hor daya kadar gittim. 
Demek istediğim şu ki, tayyarenin 

harpteki rolünü. bombardımanlarının 
tahrip edici tesirini gözlerimle gör
düm. esirlerle görüştüm, srrlarmı öğ. 
rendim. 

Bugün, bazı askeri kimselerin ve 
gözleri bağlı siyasilerin şimdiden tah
Itlin ettiğim itirazlarına rağmen -
şunu söylemekte hiç tereddüt etmem 
ki, tayyare bugün ilk planda gelen 
harp silahıdır. Bütün <liğer silahlardan 
daha müessir ve daha korkunçtur. Zi
ra, kendi ateş sahasını istediği kadar 
uzağa götürebilmesinden başka, di_ 
ğer siliihlara da göz ve anten hizmeti-
ni görür. 

••• 
Bu.silah ta, en mükemmel hava mü· 

dafaa teşkilatı bulunmasına rağmen, 
ancak yine kendi cinsinden silahlarla 

da tamamfle Ulırip edildiğini, on beş 
bin nüfuslu diğer bir şehrin elli bom. 
bardrman tayyaresi tarafından yarım 
saatte ortadan silindiğini görmem~; 
esirlerin, maneviyatı bozulmuş krtala
n durmadan mitralyöze tutan "şakuli 
tekerlek,, den ne dehşet içinde bahset
tiklerini işitmemiş olanlar, Barselonn. 
nın. Valensiyanm, geniş ve son derce~ 
yeni bir hava miidafaa teşkilatları bu
lunmasına rağmen, ekseriya gündüz, 
hemen hemen her yirmi dört saatte 
bir nasıl bombardıman edildiğinden 

haberdar olmıyanlar, bir tayyare tor
pilinin on deniz torpilinden fazla tah. 
ribat yaptığım bilmiyenler tayyarenin 
1918 de ne ise hala o olduğunu, yani 
yardımcı bir keşif kuvveti olarak ka
lacağını zannedebilirler. 

Fakat onlara şunu haber verelim ki, 
iki aydanbcri devam etmekte olan Eb
re muharebesi nasyonalistlcrin piyade 
kuvvetlerini ancak pek nadir meşgul 
etmektedir, o da düşmanın hemen he. 
men tama.mile terketmiş olduğu yer
leri işgal için. 

Frankonun takip ettiği plan şu: 
Düşman mevzilerini günde bir kere top 
la ,.e bilhassa tayyare ile tarıyor. O
nun tayyare kuvvet1cri de düşmanın. 
kinden tamamile üstündür. Mnksadi, 

dilşma.nı, fazla zayiat verdlrereJC yıp
ratmak ve kendi askerlerini ancak iyi 
bir netice alınacak işlerde öne silrmek 
tir. 
Yıpratma - tayyare vasıtası ile yıp 

ratma - muharebesinin esası budur. 
lspanya harbi de ihtimal ki bu şekilde 
nihayet bulacak. 

• • • 
Tam bir muharebe sayılamıyacak bu 

harpte. pek nadiren 50 tayyareden far 
la olarak harekete geçen bu hava fL 
lolarınm yaptıkları karşmmda, müthit 
bir harpte bin tayyarelik filoların ne-
ler yapabileceğini kolayca dUşilnebili .. 
riz. 

İspanyada şahit olduğum hldiseler. 
den sonra, böyle bir harpte şehirlerimi 
zin, fabrikalarımızın, ordulanmızm ne 
vaziyete gireceğini kolayca gözümll· 
zün önüne getirebiliyorum. 

Harbin daha ilk günlerinden itibaren 
müstakar bir hal alan bir cephenin ö.. 
tesinde, hangi tarafın tayyaresi kuv
vetli ise o taraf düşman memleketini 
hakimiyeti altına alacaktır. 

Yarmko bütün harp, bu giln kor-ı 

kunç bir silah olan tayyareden ibaret 
olacaktıir. - Jurnal'dan) 

• 

1 ne l tonıa, \'nrşova; 12.30 1.ondra (R.); 
r 111, Lonı..lra (~.), H:ıdio Pııris. ..._______ ____________ _ 

Bu iddiada bulunanlar bazı siyasi 
kimselerdir ve bunu bir parti maksa
dı ile yapmaktadırlar. Bu sözlere ina. 
nan tayyare işçileri de bu kadar az 
faydası olan bir silah imalinde kırk 

saatten fazla çalışm~ğa itiraz ediyor
lar. 

mağlup edilebilir. Yani, harp eden bir ~------------....... ----------------
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lnsanm rilya görüyorum diyeceği 

geliyor! Bu kimse!eri nasıl inandırma. 
h ki, eyllll sonunda harp patlamış ol
saydı şepirlerimiz, fabrikalarımız, yol
larımız yani ordumuzun iaşesi tama
mile Alman tayyarelerinin ellne dil.şe. 
cck, hava filomuz, o eski tayyarelerile, 

memleketin, hiç olmazsa düşınanmkine 
mtisavi bir hava. kuvveti bulunması la. 
znndır. 

Fransa bu V8%f yette mi ?'Hayır. Hem 
o kadar geri bir vaziyetteyiz ki, fabri-
kalanmızm 45 saat değil, haftada 90 
saat çalışması icap eder. 

Sekiz bin nüfuslu bir şehrin kll"k 
tayyare tarafından iki dakika zarfın-

Tayyarede irtifa 
rekoru kırıldı 

Bir ltalyan tayyarecisi 17 bin metreden yukarı çıktı 

lstanbuldan Parise 2 saatte 
ne zaman gidilebilecek ? 

~ tayyarecilerindcıı Pezz:i gök ile 17 bin metreye yükselmek havacılık: n İstanbuldan Parise 2 saatte gidebL 
~ .ı 7 .07 4 metreye yükselerek sahasında büyük bir inkılabın baılan - leceğimiz günlerin pek uzak olmadığı-

' utifa rekorunu larmıştrr. Fakat gıcı olabilir. m söyliyebiliriz: 
' herhalde müteesir olacak biri Bilirsiniz ki dünyanın etrafını çevi- 1909 da, yani bundan yirmi dokuz, 

llaı o da m~ur pr~es~r Pi~a:dır· ren ihava tabakası 60 bin metre kadar- otuz sene ~-vvel t~~reci Letham ı 55 
ille <Undur ki profesor Pıkar, ikı ae.. dır. Fakat yerden 10 bin metre yuka. metreye yukseldıgı zaman herkes bir 
~ ~lonla göky~ünde 16 bin nya bile çıkıldı mı insan için oradaki harik~ kar.şısmda bul~nduklannı zan-
' yükselerek tetkikatta bulun - gerek hava miktan, gerek :hava tazyi- netmışlerdı. Aradan yırmi sene sonra 
~ ~ daha yükseklere çıkmağa ki kafi .değildir. Müşkül bir şerait için. bugün lbu irtifam ıen mislinden fazla-
"'lt etıniı, fakat lbunan için ha.zITla.. de yaşanır. Profesör Pikar oraya yük- sına erişilmiş bulunuluyor. 
'ita )'leQi bir balonu tecrübe esnasm- scldiği zaman balonunun kapalı kutu-
~tı. su içinde bulunuyor ve hususi surette 

• dan birkaç hafta evvel iki Leh- yanında bulunan havayı teneffüs edi -
~dis, ayni şekilde bir ibalonla yordu. Diğer iki tayyareci de buraya 
~er tabakasına çıkmaya hazır - kadar, ağızlarına hava maskesi takarak 
~zaman profesör infialini giz- yükselmişlerdir. 

hile 95yt~disini taklit ettiklerini Fakat, on lbin, on beş bin metreden 

~Unla beraber, profesör Pikann yukan - yani ıstratosfer denilen ta. 
_ -""'Vl'll bakaya - yükselmenin !bu mahzuruna 
1-~ esasen daha evvel kmlmrı bu- mukabil tayyarecilik bakımından fay-
ı~- · Geçen sene İngiliz tayyarcci-b'"';den Adam 16.440 metreye çıkmrş· dası çoktur. Çünkü, bu yükseklikte, 
ı.".ı.,~ıuo. Pezzi de !bunu 634 metre havanın mukavemeti çok az olduğun-
-~ kır dan, tayareler son derece büyük bir 
Leıın aııı oluyor. hızla gidebilir. McseHi, o irtifadan u-

rey lllühendiskr ise 22 'bin met -
dr. ~Çıkabileceklerini iddia ediyorlar. çacak bir tayyare İstanbuldan Parise 
1-rt alo~Iann tam tecrübeye çıkacak- 1,5, 2 saatte, Avrupadan Amerikaya da 

teb··g1Unun gecesi yanması üzerine te. 6 6aatte gidecektir. 
us eri · · · . Yor F §ımdılık gerı kalmış bulunu- İşte, bugiin tecrübe tayyareleri ve 

le · k akat, balonla 22 bin metreye bi- rekorcu pilotlar tarafın.dan varılan bu 
çık~ılsa tayyare ile 17 bin metreye netice yarın yoku tayyarelcrinde tat-
iri '-k. daha mühim sayılacaktır. Çün- bikat mevkiine konulabilmek imkanın-
tif~d l'!)ftla yübehnenin fay.dası, o ir. dan doları büyük bir muvaffakıyettir. 

:it ~ &?ne! ıııkları hakkında yap1la- Tayareciliğin ne kadar kısa bir za. 
tltikat dola "le ancak ilme fa • manda nasıl inki ettivi dü ünülür-

1913 tc Lcganyö 6.120 metreye ka
dar çıkmıştı. Bu da, kısa bir .zamanda 
ne büyük fark kazanıldığını gösteri -
yor. 

On.dan yedi sene sonr~ 1920 de A
merikalı tayyareci Şröder irk defa ola
rak 10 bin metreden yukarı çıkmağa 

muvaffak oldu. 1923 te de Sadi Lek-
vent 11 bin l 45 metreye yükseldi. 

13.661 metreye yükselmek için ara
dan on se~ geçiyor ve bu irtifaa Le. 
muan 1933 te varıyor. Ondan sonra 
rekorlar biribini takip ediyor. 

1936 da Detre 14.843 metreye; 1937 
de İtalyan tayyarecisi Pezzi 15.655 

metreye, yine geçen sene İngiliz tay. 
yarecisi Adam 16.440 metreye çıkıyor. 
Bu sene ise Pezzi kendisinden rekoru 
alan İngiliz tayyarecisini geride bıra
karak yeni rekcnı tesis ediyor: 17.074 
metre. 

Şüphesiz, bu yüksekliklerde yolcu 
tayyareleri şimşek sürati ile gidip gel
me e ba lamadan evvel rekorlar da-
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s anbu be ediyesi 
Şehir dahilinde lşllyen bütün otob üs hatlarında Cumhuriyet bayramına 

tesadüf eden 28. 29. 30-10-938 cum a, CumartesJ, Pnzar gUn1crinde yolcu 
biletleri esmanı üzerinden yüzde 20 te :ızilat yapılacaktır. (8010) 

Jand rma genel komuta hğı 4-t\nkara 
sa ın alma komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna dört buçuk kuru ş fiyat biçile:ı e111 bin kilodan yetmiş 
bin kiloya kadar kuru otla bir kilosu na bir buçuk kuruş fiat tahmin edilen 
kırk bin kilodn:ı altmış bin kiloya ka dar samana ait açık eksiltmeslnden pa. 
zarlığa tahvilen 4 ikinciteşrin 1938 cuma gUnU saat onda satın alınacaJctır. 

2 - Şartname parasız komisyonda n alcabilecek olan bu pa7.arlığa gir
mek lstiyenlerin 303 lira 75 kuruşluk teminat nıakbuzu veya banka mektu
bu ve şartnamede yazılı belgeleri ile komisyona başvurmaları. ( 4359) (7572) 

eyoğlu tahsili\ mu( ilrlüğünden: 
0Jman oğlu Ceyitin Galata Maliy e şubcs!ne olan vergi borcundan dolayı 

Tophanede Karabaş Mustafa Ağa mııh allesi l{arabaş sokağında eski 44, yeni 
40 kapı numaralı bir tarafı sırf mlilk 46 No. h menzil bir tarafı Hacı Musta· 
fa Efendinin sük:ın odası, bir tarafı tariki ho.s ve tnrafı rabil tarikinm ile 
~vrili vakıflı kagir akar odanın 311 hissesi tahsili emval kanunu hükümle
rine göre açık arttırma surctile satılacaktır. 

Taliplerin ilk ihale gUnU olan 17- 11-938 tarihine rastlıyan perşembe gU. 
cil sr.at 15 den sonra Beyoğlu kazasın da müteşekkil idare heyetine yüzde 7,5 
akçalarile birlikte müracaatları ilan o lunur. (7999) 

. . , rK va Kurumu 
• 

•• •• 

Birinci keşide: 11 ildncit~n 938 dedir. 

Büyük iKra • 
1 4 .OJO rra ır . 

Bundan başka: 15.000. 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 

liralık iki &det mükafat \•ardır .. 

Yeni tertipten bır bilet alarak ic:tirak etım•\·i ihrn:ıl etmeyiniz. Siz de piyangonurı 

mesut ve bahtıyarları arasına gırmış oıw :.wıuz .. 

.,..._ 

inhisarlar . m··d·· de : 
1 - idarece kabul edilen tipler da bilinde, resim ve eartnameleri mucibtır' 

ce yaptmlacak cins ve mikdarı milfred atı listesinde yazılı 17 parça eoya pa -
İstanbul komutanlığına bağlı bir- ıarlık usulile eksiltmeye konmu§tur. 

tikler hayvruıntı için 496000 kilo saman n _Muhammen bedeli (734.47) lira ve muvakkat te:minatı (5:5.10) Drt' 
satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi dır. 

18 ikinciteşrin 938 cuma gün\! saat 15.30 m - Pazarlık 1-Xl-938 tarihine rastlayan salı günü saat 1!5,30 d& ıt.s' 
da yapılaı~aktır. Muhammen kıymeti bataşta levazım ve mubayaat şubesinde ki alım komisyo:ıunda ye.pılncaktir. 
1116011 liradır. İlk teminatı 837 liradır. IV - Şartname ve listeler parasız o !arak her gün sözU geçen şubeden atıor 
Şartnamesi her gün komisyonda görü. bileceği gibi resimleri de görUlebilir. 

lebilir. V - İsteklilerin eksiltme için tayi n edilen gü_ n ve saatte yOTde 7,:5 gtl • 
lateklılerinin ilk teminat makbuzu ve venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilA.ıı oluouf. 

ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 (7437) 
ve 3 llncil maddelerinde yazılı vesikala· 
rile beraber ihale günil ihale saatinden de yapılacaktır. Muhaımncn kıymeti tsta:1bul A3llye tıdncl Hukuk ~ 
en az bir saat evveline kadar teklif mek 11500 liradır. İlk teminatı 863 liradır. kemesınde: 
tuplarile Fındıklıda komutanlık aatmal Şartnamesi her gün komisyonda görü.. Davo.cr Halim Dereli ~ 
ma komisyonuna vermeleri. (8020) lebilir. müddeialeyh Hasan ve Kasun~ 

• • • İsteklilerinin ilk teminat makbuzu ve kömür iskelesinde 14 No Iu ~ 
ya mektuplarile 2490 sayılı ihale günü kahvesinde mukim !Kanı Ali aleyhJe. 
ihale saatinden en az bir 11nat evveline İstanbul komutanlığına bağlı birlik. 

ler hayvanatı için 844000 kilo kuru ot 
satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 
18 ikinclteşrin 938 cuma günü saat 15 
de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 

24898 lir<ıdır. 111= teminatı 1868 lira-!ır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gör:i· 
lcbilir. İsteklilerinin ilk teminat mak. 
buz veya mektuplarile 2•190 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihale gUnU ihale sa. 
atinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satın alma komisyonuna venn~ 
!eri. (8021) 

•• • 
Çatal:a müstahkem mevki komutan. 

lığı birlikleri için 13100 .kilo patates 
satın alınacağından açık eksiltme ile 
ihalesi 14 ikincite~rin 1938 pazartesi 
günü saat 10.30 da yapılacaktır. Mu· 
hamrnen kıymeti 949 lira 7 5 kuruştur. 
İlk teminatı 72 liradır. S:ırtnamcsi her 
gUn komisyonda görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (7994) 

••• 
İstanbul komutanlığı ile tümenlerin 

ihtiyacı olan 100000 kilo Bulgur satın 
alınacağından kapalı zarfla ihalesi 16. 
ikinciteşrin 938 çarşamba günü saat 111 

kadar teklif mektuplarını Fındıklıda rine açılan ve adliye emanet daı.restf' 
satırullma komis_yonun:ı vermeleri. de mahfuz 108 lira. müddeialeyhld' 

,(7995) zimmetinde bakiyei matlubu olan s9' 

• • • 
!hale g{lnil talibi çıkmayan İstanbul 

komutanlığı birlikleri hay\'anatınm 

ihtiyacı için 900000 kilo yulaf satın a
lınacaktır. Kapalı ~a ihalesi 7 iki:ı· 
citeşrin 938 pazartesi günU saat 15 de 
yap1Iacnktır. Muhammen tutan 46800 
liradır. tık teminat 3510 liradır. Şart. 
namesi 234 kuruş mukabilinde verile
bilir. 

lsteklflerinln ilk teminat makbuz ve 
ya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncll maddeleri:ıde yazılı vesi
kalarlle beraber ihale günü ihale saa· 
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu • 
tanlık satın almıı komisyonuna ver • 
melerl. (7694) / 

• 
••• 

Çatalca Milstahkem mevki komu 

tanlığı için 172 tane civata, 52 ta.ne 
kelebekli rabıt vidası, ıso tnne demir 

kaim mesnedi 180 tane ye:-Jil fincan sa 

tın almacağmdan açık eksiltme ile lha. 

lesi 31 birinciteşrin 938 pazartesi gü· 
nü saat 10.30 da yapılacaktır. Muham
men kıymeti 118 lirn 80 kurll§tur. tık 

liranın tahsili talebine dair olan da~ 
da müddeialeyhin lkametgruımm ıntıO
huliyeti haseblle ilane:r davetiye tebıt' 
ğine rağmen gelmediğinden R U. JI.. 
K. nun 401 inci maddesi muciblııC' 
hakkında ittihaz olunan gyyap karatl-
nr.ı ilanen tebliğine ve tahkikatın ı...-

12-938 perşembe gUnü saat 11 tnıtld
ne karar verilmiş ve l§bu gıynp kfll'llıl' 
nm bir nüshası da mahkeme divnııllW' 
nesine talik kılmmış olduğundsSJ 
yövın ve saati mezkfuı:la gelmediği -il 
ya bir vekili kanu:ır göndermediği ~ 
dirde hakkında gıyaben tahkikatın fC.. 
ra kılınacağı malumu olmak ve tebtll 
makamına kaim bulunmak üzere kCf' 
!iyet ilan olunur. 

teminat? 9 liradır. Şartnamesi !bSJ' 
gününden maada her gün kom1~ 
görlllebilir. 

Isteklilerinln ilk tenılnat ma~ 'fi 
ya mcktuplarilc 24.90 snyılJ ka:ıtı1luıı 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ~ 
kalarile berober belli gün ve saııtt' 
Fmdrkhda komutanlık satın nlma );"' 
misyonuna gclmelerL (7525), 



• 

25 
2 5 

ALMAN 

RADYO 1 Teknik kuvvetini Ve 
RADYODA 
Beklediğiniz Bütün 
Zevki Yalnız 
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UMUM! V lEKILa 

n~~urn~nıon i nı.r.e 
Istanbul Bahçekapı Hasan 

Deposu üstünde 
Telefon: 23521 

Nevi 

Ista.nbal ~dtlı
ltlğil binasının kal() 

9-1rn'RUN 29 BIRINCITEŞR!N 1938 

Muhammen B. 
Beheri Tutan teminat 
Lir.a K. I..ira K. Lira K. 

nm tamiri işi 1185.65 89.03 Pazarlık 
Etil etet 300 kilo :1!.14: 342.- 27.65 A. eksilt. 
Eczayı tıbbiye 46 kalem -.- 936.19 70.21 A. eksilt. ıs.-
Çember raptiyesi 3000 kilo -.31 930.- 69.75 A. eksilt. 15.30 
lmla maki:ıesi 2 rulet 800.- 1600 . ....::.. 120.- A eksilt. 16.-

I - !da.remizin İstanbul ba§mildürlüğü binasının kaldırım tamiri işi şart
namesi mucibince satın alınacak 300 kilo Etil Eter, cins ve miktarı listen'n• 
de yazılı 46 kalem eczayı tıbbiye nüm u:ıcsine uygun olmak şartile satın alL 
nacak 3000 kilo çember ra.ptiyesi ve taahhüdünü ifa ctmiyen müteahhit he
sabına eartnamesi mucibince yaptırıl acak 2 adet imla makinesi vukarda h • 
zalarmda yazılı usullerle nyn ayn eksiltmeye konmuştur. • 

II - Keşif ve muhammen bedelleri le muvakkat teıninatlan hizalarında 
gösten1miştir. 

III - Eksiltme 9-11-938 tarihine rastlıyan çarşamba güı:ı.ü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabata.~ 1evazmı ve mubayaat şubesindeki alnn komisyo
nunda yapılacakt.Ir. 

IV - Keşif şa:rtn.a.me ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şu• 
beden almabilcceği gibi çember raptiye numunesi de görülebilir. 

V - !stckliler eksiltme için tayin edilen gü:ı ve saatlerde yüzde 7,5 gii.. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilfin olu
nur. (7733) 

• • • 
I - Yeni yapt:mlac&k çekibmeğe {tekne) ye >Eonmaıt tlzere satm alma.ea.. 

ğı S-11-938 tanlıine ihale edileceği ilft.n edilen bir adet makınc şartnamesi 
değiştirildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Montaj da dahil olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira ve mnvnk
kat teminn.tı 322.50 lira.dır. 

nl - Eksı1bne 2-12-938 tarlhine rastııyan cuma. günn saat 14 de~ 
bataşta levazım ve mıı'bayaat ~besindeki almı kom.isyo:ıımda. yapılacaktır. 

IV - Muaddel Ş&rtnmneJer panımz olarak her gün sözü geçen şubeden nlı 
nabilir. 

v - Makine 30 ton hamule ne tclt neye 7 mı1 silrat temlıı edecek kuvvette 
tam Dizel olmak şarfile Şu1ster, Vidop, Doyç. :M. V. B. Doyçe Verkeı-. ~ 
yen, Slrandiya.. El.va 'markalarından ;m ri olacak ve yahut ayni ~ta bulu. 
mm muhtelü ınarkalardan nıevadI '1!ltr"h8.lTl1te sarfiyatı en az olanı: tercih e
dilecektir. 

VI - 1stekliıerin kantmen,lrendilerlnden aranılan vesaik ve yüzde 7,5 ~ 
'ft!nme pe:ralarile !birlikte cksı1tme.için tayin edfle:r gün ve :saatte yuknrdn 
adı geçen 1fumisyona•ge1me1eri itan-ol mmr. (7600), 

• • • 
t-~ırt t.eliarrür,ede:uBal.ıliesf.r,. Bursa., Edirne, Exzurum, Jzmir, Kon

ya, A.Hıisar, Af.yon ve Yalova İdareleri için !daremiue kabul edilen tipler da
hilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacağı ve 22-VIII-938 tarihinde i
hale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça. eşya ihale edilemediğinden yeni -
de:ı kapalı zarf usulile eksiltmeye konm~ur. 

II - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli ''30776,, lira "61.,, kuruş ve 
mtrvakkat teminatı .. 2308.25,~ liradır. 

m - Eksiltme 1-XI-938 tarihine rastlıyan;Sa.lı giinfi saat •ıs,, de Ka.
bataşta Levazım ve Muba.yaat Şubesindeki Alrm Komisyonunda yapıln.caktır. 

IV - 1348 parça. eşyaya. ait yeni müfredat.listeleri ile sa.rtname ve resim
leri 153 kuru.~ bedel mukabilinde ltanbnida. adı geçec komisyondan An.knra. 

... ve lzmir Ba.~üdürlüklerinden alma.bilir. 

• a 1 
VE -
Sanısun 

LA R 1 1 

Ç 1KT1 
Sipahi 
S amsun 

50 Kuruş 
45 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştfra.k etmek istiycnlerln bir defada. 
asgari 20000 liralık böyle bir işi mnvaffnlayctle yapmış olduklarmı gösterir 
\.·çsıKayı İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca bir f emıl ehliyet ve ek
siltmeye iştirak vesikası almaları lazrmdrr. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanııo! vesaik rıe V ci maddede yazılı 
Inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme pa.· 
ra.sı makbuzu veyn. banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların ihale günü.en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu 
Başka:ılığma makbuz mukabilinde vermeleri laztmdır. (7438) 

••• 
28.9.938 tarihinde akdolunan heyeti umumiye içtimamda ckseriyetbaSıt ohnadr 

ğından 3.10.938 padartesi günü saat 14 te cemiyet merkezinde ikinci bir umum! top
lantı yapılacai::rı mı.n olunur. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 20 x 25 ebadı::ıda 10 milyon silin
dirik rakı mantarı pazarlık usulile sat m nlmacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş hesabile 40.000 lira ve 
muvakkat teminatı 3000 liradır. 

III - Pazarlık 31-10-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataştn levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 

caktır. 

iV - Şartnameler 2 lira bedel mu kabili:ıde inhisarlar levazmı ve müba .. 
yaat §tıbcsile Ankara ve lzmir başmil dürlüklerinden alma bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık iÇin tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 gü -
venmc paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7311) 

• • • 
I - İdaremizin Çankm, Tuzlasmd a ~a.rbıame ve projeleri mucibince yap. 

tırılacak 3 memur evi:ıin inşaatı kapalı zar usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 961.33 

liradır. 
m - Eksiltme 31-10-938 tnrihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 do 

Kabataşta Leva.zım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda. yapıla· 

caktır. 
·IV - Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdUrlU

ğü levazım ve mü=>ayaat şubesile Ankara başmiidürlüğü:ıden ve mahalli inhi
sarlar idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları iş 

bedelinin 10.000 li:-adan aşağı olınamnsı ve kendileri bizzat mimar veya mü
hendis olmadıkları takdirde fenn! ehliyet ve iktidarları i:ıŞ!lat şubemizce ta. 
nınmış bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme gününden bir hafta 

ı evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşa.at şubesi.:ıe ibraz ederek ayrıca 
fenni ehliyet vesikası almaları IRzmıdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vcsnik ile V inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yür.de 7,5 güvenme pnras:ı 
makbuzu veya banka temi:ıat mektubunu ihth·n edeC<'k olan kapalı zarflarm 
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı gecen alım komisyonu baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7360) 
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KREM PERTEV 
Muhtelif isimli bir çok kremler arasında en mUtemayiz mevtil ili' 

ve yük:Bek so.siyeteye mensup aileler tarafından katt tesir ve fa~ 
kemali mem:ıuniyetle tasdik olunan krem yalım Krem Pertevdir. 

KREM PERT.h.~ diğerleri arasında en eski ve en tanmm11 markadJI'' 
Ve. bu mevkii uzun tecrlibeler ve kimyevt tetkikler sayesinde ihraJ: fi,• 
miştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesinl. taravetinizin yetmiş ya.şEı& ~ 
muhafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem ~ 
kutularındaki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gttıa" 
düz kremlerini kullanmakla ge:ıçlik, güzellik ve taravetinizi sizler -~ 
uzun müddet muhafaza ediniz. 

lrn.EM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa beklf" 
dikleri istifadeyi temin edeceklerini beyandı\ müttefiktirler. Krem f'f#• 
tev yerine sizlere vermek istiyecekleri herhangi bir kremi derhal redde
di:ıiz. 

Keşif bedeli 3165 lira 50 kuruş olan Acıb:ıdem. Küçükçamhca yol 
tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif evTakile şartnamesi levamn mil 
Inğilnde görillebillr. 

İstekliler 2490 sa.vı1ı kanunda yazılı vesikadan başka en a.z iki bin · f 
bu işe benzer iş y;ptığma dair Nafıa müdUrlüğlbden alacaklan fen eb~ 
ve 938 yılına ait Ticaret odası vesika sile 237 lira 41 kuruşluk ilk teııı 

makbuz veya mektubile beraber 1-11-938 sa.lı günü saat 14 buçukta D 
Encümende bulunmalrdrrlar. (!} (7558) 

• • • 
Dumlupma.r okulu talebelerine yaptmlacak olan ve beher çiftin& ~ ~ 

nış bedel tahmin edilen 150 çift iskarpin açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 
pbin nümunesile şartnamesi levazmı mlidürlüğünde gön1lebilir. _. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yaın lı vesika ve 4 7 lira 81 kuruşl~ i~.tM 
minat makbuz veya mektubile beraber 8-11-938 salı günü saat 14 ~ 
Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (1 (7814) 

.:x r
1

-~-c-------·~1f-··-----·~., 
Dudakla- or. Mu~:d ~=~j Aydın 

buna ÇbCUlfftı tmyı'byoıTm~t,mia!r~ seveıet bftyihier. mı sat oıra umaını mamtnı 'bot, g1dası ~ve kalorisi yQ.lı 
sektir. BQtün çocuk doktorları buna ~adet eder. Avrupa diplomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar 

\ l yQ.ksek evsafa malik tabii gıda ancak 

HASAN özlü unları dır 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday. İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Ba- ı~ 

dem, Çavdar Özü unlannı Çocuklannıza yediriniz. 

"nrnM1it'Mtt:ımııum~ımmmıııınıınıı·~mııooı~ımımmım••llllllllml~'~mınııııoo:m~:mımııtmoo•mmırnil~ınıemı•mıınm 
... . .• • '.-.. .... , •ı!ı ..... ·~ ·, .. ·,.-_.; .. : \. ., • 

ü~tnknau oü~~~n 
Direktörlüğünden : 

l - tık, orta ve lise laıımlanna )ablı ve yahsız, krz ve erkek talebe kaydımı devam olunmnktadrr. · 
2 - isteyenlere mekte4>in kayıt §8.rtla -ını bildiren tarifname paraın gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası . Telefon: 22534 

lU: 11 Uftmtmllt 
~#~~~~ 
~~RELİ6S MÜESSESATI ~!~~T:ı 

inşaat mühendisi 
a.ınaCaktır 

Ask~ri f ıbrika ar umum mtidürltığünd~n: 
Alınacak inşnat ın· heıc?:einin her türlü satatik hesaplarda, betonarme ve 

mimaride mütehassıs olması şn.rttır. 
lstekli!erin şimdiye kadar ne gibi işlerde çalı~tıklarmı gösterir vesikala.. 

rilc Nafıa Vekaletinin ruhsutnamelcrini birer istida.ya balayarak umum mU
d:.irlüğe müracaafüın !Uzumu ilfin olunur. (78~0 l 

Seyhnn NRf ~ tt müdürıüğünden : 
1 - Adana tayyare meydanı tesviye ameliyatı keşif tutarı olan 17116 lira 

48 kuruşla ve kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme !5-11-938 tarihine mUsadif cumartesi günü saat on birde Na· 

fıa dairesinde yapılacaktrr. 
3 - !stiyenler keşif evrakını görmek üzere Nafıa dairesine müracaat 

edebllirlcr. 
4 - İsteklilerin 1238 lira 74 kuruş muvakkat teminat vermesi ve ihıtle. 

den sekiz gü:ı evvel viHiyete müracaatla alınacak ehliyet vesikasının gösteril· 
ınesi mecburidir. (7617) 

rınızın 
Gilzelliğfni ve cazibesini arttırmak 
i~in JOLI F A.Vı rujlanru kullanınız 

Son moda renkleri var. Sıhhidir ,.l' 

Dudakları 
bozulmaz 

Taksim - Talimhane. TvJabd 
caddest No. 10 Urfa apt. 

Tel: •ıs!SS S•--:!m--•-
ı - Selimiyc tümenine bağlı ~ 

lerin yiyecek ihtiyaçlan için 1250 ~ 
kuru siyah erik pazarlıkla satın aJP'"" 

caktır. ~ 

2 - Pazarlık 2-11-938 ~ 
günü saat ıs de Selimiye tUmen ~ 
tik dairesi binasındaki tüm satın ...,...
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda takarrut ~ 
cek fiyat üzerinden yibxle 15 kati ,j 
minat derhal tümen muhasebe veJ!ll 

ne y~tırılacaktır. (8018) 

••• 
1 - Haydarpaşa aaked haataJl-

den Anadolu ve Rumelikavaklarma 9 
to:ı ve "Kartal, Büyükada, BeykoS. 
dıköy. Üsküdar., askerlik şubelertı" 
\e Sclimiycdekı tüm a.skerlik d~ 
27100 ton kömür paza.rlıkTa naktedil' 

cctkir. -~ 
2 - Pazarlık 3-11-938 per? 

güniı saat 14 de Selimiyc tüm A .. 
resi binasındaki tüm satınalma k~ 
yonunda yapılacaktır. ,IJ 

3 - Pazarlık sonunda tahakkuk 
cek bedel üzerinden yüzde 15 Jıcad ~ 
minat derhal tümen muharebe veıtıP"' 
ne yatırılacaktır. (8019) ....../ 

Pendik beledfyesinden: 
Belediyemizin sınırı içinde sahipleri tarafından atılacak ve belediye ;: 

saitile çöplüğe nakil edilecek kemik, boy:mz ve paçavraların 14-11-938 ııt' 
nünden 13-11-939 günü akşamına kadar bir sene müddetle ve açık art • 
maya konmuştur. Arttırmaya girmek istiyenler yüme 7,5 teminatı muv~• 
te mektubunu göstermeğl! mecburdur lıır. Harldi lfıyık görüldilğü takdtrd' 
2-ll-938 çarşamba günü saat 14 de !hale edilecektir. İhaleyi müte1k1P ~ 
del tamamen encümen huzuru:ıda vezneye tediye edilecektir. ~ 

İstekliler ihale günü saat 14 de Pendik be!edi3 e dairesinde mUteşe~ " 
Daimi Encümenine ve fazla izahat almak ic:tiye:ıler her gün belediye reisl1'i 
ne müracaat etmeleri ilan olunur. (7985) . 
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Hastalık, UIDm ve pislik getiren fareleri 

FAR HASAN 
Fare zehiri 

ile öldOrOnU-z l 
./ 

....._ .... 1"11da7 p+JtnAe oblp M7tt .-~ _. aett r&nı.t. 
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Katma 1Q bilyilk 25 !~~ 30 kW"üfNr· 

Leziz Meşhur Ekstra Ekstra 

~ Cumh~rlyetln 15 inci \'ıld6oUmUnU ~ 

1 t=ayanınıza Tam Ayar b5r altın ı. 
~ bi.ezik vermekie kuUulayınız 1 

l~.::VLET damgalı altın bi !ezikler Kapalıçarşıda Ağasol<ak 37 • 39 numaralardal 
. ). -.... .. ••••••Akseki !!azarında ~atılmak1adır-n•••• .· . " ....... 

1!111111 -
~r. Necaeddın Atasagun 

• - ... • • ' • .J 

Sahibi: ASIM US Neşriyat MUdll.ril Refik A. Sevengil 

1 
~abahlan 8,30 a itadar ve akıam. 
za~.11,20 de Laleli Tayyare Apr. t TEK KOLLU CE'll.IALGÜVEN 1 

cı daire N o. ı 7. Okuyucuları. u 
,:1ıdan para almaz. Tel: 23953 

1 
C U M H U R t Y E 'I' BAYRAMINI SAYIN HALKA 

.._ CANDAN KUTLULAR 
--...:.:::::: 'W Pi ' ............................... m:::l ............. I ... 

. .. ·.• . · ...... -· .. - . . .... ~ ......... ~ . . . -----, 
Son ke~İdede piyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bay.ln S OFYA söylüyor: 

(Bana bu bil} ilk serveti 
kıızcındıran bileti TEK KOLLU CEMAL kendi eme ıeçti 

ve verdl ' 

Son ke§idedc : Piya:ıko b:letindcn 15, 000 lira kar.anan Muğlada piyade alayında Ylizba~ı Bay Hilmi söylüyor: 

(Bana bu b:.iyük ikrami- TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle seçti veba· 
}'eyi kazandıran bileti na posta ile gönderdi.) 

(Anadoluda • Rumelide) (Denizde • Karada) (Vapurda • Şimendiferde) (hcryerde • her'kcs) söylüyor: 

Te Kollu Cemal Gişesi 
Sahibi C E M A L G O V E N şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 

• 1ıte bu sebepten: PlYANKO bileti denilince evvelemirde ( TEK KOLLU CEMAL ) hatıra geliyor, ve berk.es; 
larp meydarunda bir eşini bırakan tek k< :ne iktısat sahasında ~aiışan bu malUl mütekait subayın gişesine koşuyor 

Yeni tertip biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Taşra siparişleri sürat ve intizamla gönderilir. 

Veni. Adrese Dı.kkat .. ıst:mıak dolayısile gişemiz aynı cadde u
zer:nde Bahçckapıya doğru EMLAI\: 

BANKASI karşısında (27) numaraya nakil eyledi. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

·~·----(·l~liı:i:iD~O!•!tJX:..llU~ EMlNöNO TEK KOLLU CEl'ML GiŞESi SAHIBl CEMJ\l GOVEN) 
~ ( • , • .... • ·, .... • • • ' .... 4 1 • • .. 

Sucuklarını 
H~r bakkal dOkkAnında arayınız 

... , _______ Apikoğlu markaıına dikkat ediniz --11 
Memur ahnacakllr 

Askeri Fabrikalar Umum MOdflrlOğOodenı 
Umum mUdllrlUk mUnhallcrine llcret le memur almacakt.Ir. 
Kabul prtlannı ·,~enın~k istiyenlerin bizzat veya istida .Je en~ 115 

citcşrin 938 tarihine katlar müdacaat lan. (7829) 

, .......... ._ ............ _.. ............. 
Arada Büyük Fark Var . 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklit 
edilmemiştir. Bu pudranın. en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildltın içhı 
haz:ırlanmıg olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmama 

sıdır. 

PERTEV 

Çocuk Pudrasın~ 
Şişman vUcudlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün lltlval&
rında ve koltuk altının piuiklerine karşı bundan daha müessir bir pudra 
henUz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk pudra) larile karıştırmayınız -----------------------· -- ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·, ŞiŞLi MEYDANI 201 NUMARADA AÇILAN 

' ; Umumi Cerrahi, Doğum (Dimağ, Sinir, Eatctlt, Yüz, Meme, K.ann Buruıukluğu Am~liyatlan) 

Şişli Cerrahi ·Kliniği sahibi ve Operatörü 
Birinci Sınıf Operalö' ( Doktor c A F E R TA v v A R ) Pariı Tıp FakülteaindC>lı Maun 

Umumi Cerrah!, Dimağ, Sicir ve Kadın Doğum Ameliyatları Miltehassıaı. Hastalardan ameliyathane maırafı almmu. 

Alemdar sineması 
Jki film 

1 - Üç ahbap çavuılar. 
2 - Saadet durağı .. 





Kültür hayatımızda 
On _ beş yıhn m·uhasebesi 

Yazan: Refik Ahmet Sevengil 
. Cumhuriyetimizin on Deşinci -rlıı. sonü:ia Kadar tahsillerine de 
Y.ıldönilmü münasebetile on beş vam edebilmeleri temin olun
~ılın muhasebesini yaparke!I. muştur. Eskiden yalnız ilk tah. 
ki.iltür hayatımızın bu müddet sil meccani iken cumhuriyet, 
f çindeki kazancını düşünüyo- orta. tahsili de meccani kılmış, 
İıın: daha yukarı derecelerde ücret. 

Netice, büyük bir haz ve se. siz tahsili kolaylaştırmıştır. Ni
yinç uyandıracak mahiyettedir. tekim üniversitede okuyan tale· 
Kısaca rakamları konuştura. benin ekserisi meccani tahsil gö 
lım renlerdendir. 

1923 - 1924 ders yılında Tür
kiyede ilk okullara devam eden 
talebenin sayısı 341,941 di, 
1937 - 1938 ders se:ıesinde ilk 
okul talebesi 750,673 kişidir. 

1923 • 1924 ders yılında or. 
fa okullarda 5905 talebe vardı, 
1937 - 1938 ders yılındaki orta 
okul talebesi 71,021 kişidir. 

1923 • 1924 ders yılında lise 
falebe.si 1241 kişi idi, 1937 -
1938 ders yılında 18,277 dir. 
Kız ve erkek meslek okulla· 

nnda 1930 - 1931 ders yılında 
.3028 talebe vardı, 1937 • 1938 / 
i}ers yılında bu mekteplerde 
14.759 talebe okumuştur. 

Yüksek mektepler ve üniver. 
site talebesinin sayısının da her 
yıl arttığını yine istatistikler 
gösteriyor. 

Mekteplerimizdeki talebe sa
yısıuın gösterdiği fazlalık. mem 
lekette muntazam tahsiin inki· 
şaf derecesi hakkında pek açılC 
)•e kati bir fikir verebilir, .kemi
yet bu merkezde, acaba keyfiyet 
nasıl? 

Bu suale cevap verebilmek i. 
~in de her şeyden evvel şu .nok. 
taları gözönüne getirmek lazım
(lır: 

Cumhuriyet devrinde kültür 
liareketleri arasın.da ehemmi -
yetli bir bahis te halk terbiye. 
sidir. Mektepler dışında, mek • 
tep yaşı dışnda kalanlara oku. 
ma yazma öğretmek için çalışan 
millet mekteplerinden 2,520.779 

V··.·.··.·· .· ... ~/ 
l - . . 

• 
kişi diploma almıştır, köy okul
larının hususi programla köy
lünün ihtiyaçlarına uygu:ı şekil. 
de faaliyette bulunniası temin 
edilmiştir, köylere öğretmen ve 
eğitmen yetiştirmek için verim. 
li çalışmalara girişilmiştir. 

Milli kültürün en büyük ka
zancı, söylemeğe lüzum yok, 
dil ve tarih inkılaplarıdır. Türk 
milletinin asırlarda..., asırlara 

doğru, tarihten önceki zaman· 
lara doğru uzanıp giden büyük 
ve şerefli mazisine çevrilen pro
jektör milli benliğimizin sağlam 
bünyesindeki cevheri gözönü:ıe 
koymakla, gelece!c asırlara doğ. 

ru ayni şan ve şerefle, kuvvet
le ve itimatla .ilerlemek imkan4 
tarını hazırladı. 

Cumhuriyetin on beşinci yıl• 
dönümünü kutlamak, ilk, orta, 
lise ve üniversite tahsilini cum• 
huriyet yılları içinde yapmıfii o. 
la:ı, kafasında eskinin küfünden. 
pasından hiçbir iz ~ımıyan •. 
münevver, inkılapçı, cumhuriyet 
ti bir gençlik kütlesini saygı il& 
selamlamak ve kutlamak de. 
mektir. Cumhuriyetin nimetle4 
ri içinde böyle bir neslin yetiş• 
miş olması, cumhuriyet maari
finin e:ı· büyük eseridir. 

Refik Ahmet ScvengiJ 

T Türkiyede tahsil, ancak cum· 
liuriyetten sonradır ki, planlı 

programlı ve hedefli bir hale 
getirilmiştir. Programımız ciım 

huriyet Halk Partisi:ıin progra 
mıdır, onun içindir ki mekteple
rimizde bu programın esasları 

tahakkuk ettirilmiştir: Cıım1ınrlyet dC\'l'.lndc 1\fcktcplf Judar ... f 
1 - Mekteplerimizde tnhsil. 

laikleştirilmiştir. 

2 - Mekteplerimize.le tahsil 
milliyetçiliği hedef sayar. 

3 - Mektepler.imizdc halkçr, 
Iık csat! olduğundan fakir. ?:en. 
gin her 11m1f lıalkm t:acuklan
nın bir 11.racia okuması, fakirle· 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... 

inandılar, vuruştular, öldüler: 

Bıraktıkları emanetin bekçisiyiı 

.. 

x 
~ 

x~ 

x 
x 

J No. 1155 
29 Teşrinievvel 1938 
tarihli gazet:eve na
ve olarak veril.miştir 

PARASIZDIR 

1 

1 



Ebedi 
Cumhuriyet 

Yazan: Hıkrı ıet Münir 

Atatürk! Bmıdan on 
beş yıl ,önce senin .kud
retli elinle yaradılmış 
ôlan Cumhuriyet, son
suz mesafeleri a§lllağa 
muktedir çevik ve gÜr
büz bir delikanlı idi. 
Hu"?urunda silkinerek e
bedi hayata ermenin ilk 
coşkunluğunu duvduğu 
andanberi durrn1'.ksızın, 
yağı bir engele vur

maksız1n ve dudakla
r.mda senin şanlı adın 
[larıldayaralc: yürüyor. 

Geçen her yıl bu alnı 
açık delikanlının ikbali
ne yald~z vuran b;r ışık
tır. 

Türkiye Cumhuriyeti, 
beynelmilel satvete .göz
lerini açbğı ilk gün tam 
ve büyümüş 'bir varlıktı. 
Zaman onun güçlü bi
leklerini, işleyen müte
kamil beynini, cihana 
ün salmış diri, atletik 
hamlelerini seyretmeğe 
mahkum ... Bu genç ihti
yarlamaz. Bu bilekler 
ta vsamaz. Bu beyin şaş
maz. Bu hamle oynaş
m az. Çünkü senin de
v~rlere hükmeden em
salsiz kudretinin ebedi 
cevherini taşıyor .... Ata
türk! 

Hikmet Münir 

Her şeyi 
kend ıimizden 

beklet :iz 

-· ... -

insani bir medeni
qeti fethe qidiqoruz 

Büyük sentez Atatürkün ya
rattığı Cümhuriyet Türkiyesi: 
Hislerile, şuurile, iradesile ke
sif bir yürüyüş halindedir: Biz, 
insani bir medeniyeti fethe gidi· 
ycruz. 

Türk \'atanı bir lliboratuvar 
halint &ddi: 

Büyük 
Miıllet 

Meclisi 
Reisi 

• 

AbdUlha'll ık 

Renda 

lktısadımız mikroskop altın " 
da; ı 
Askerliğimiz mikroskop altın .. 

da; 
Tarihimiz, dilimiz mikroskoP. 

altında; , 
Kültürümüz mikroskop altın ; 

da deliksiz bir çalrpna, ve didin
me içindeyiz : . 

Ba§Uılanmızı artırmak daha 

r.iyadc örnek olmak istiyoruz. 
Bu ruh, bu ,gür ruh, bu bizi 

duyuran ve yaşatan ruh nereden 
g~ldi? 

Baş1';'.llzda o, bir husumet 
dünyasi~, insanlık kavgası yap
t.k ve muvaffak clduk. 

Derin imanlı bu millet, ana bir 
milletti: Tarihimize baktık ve er 
.nu derüıleıtü'di'k: Milletlerin, 
medeniyetlerin anasıyız. 

Dilimize baktık ve onu incele
dik: Duygu, fikir, .aksiyon alem. 
)erini ifadede bu dil ana bir dil
dir. 

On sekiz milyon, §erefle, gu
rurla "Türküm,. ıdiyor ve derin 
bir sevgi hepimizi biribirimize 
bağlıyor. Bu ruh, bu gür ruh, 
bu bizi duyuran ve ya§atan ruh 
nereden geldi? 

As ker, büyük bir alaka ile, 
dünya askerliğini takip ediyor. 
Bu vatanın şehrinde, dağında, o· 
vasında, mesele üzerinde çalı~ı

yor. 
iş adamı, memle'ketin serveti

ni artırmak için, yeni, yeni me. 
totlar aramaktadır. 

Maarifıri, Türk çocuğunun ü
:ıerine sevgi ile titremektedir. A
lim, yenilikler peşindedir: Bul -
malt, bir meçhulü bulm:ık y clun· 
dadır. ' 

Sanatkar, Türk ruhunun gü -
z~lliklerini bulmakta onun yeni 
havasile ruhunu doldurmaktadır. 

işçi, yeni bir te1miğe atılmak. ' 
ta ve yürümektedir. 1 

Bu ruh, bu gür ruh, bu bizi du .. · 
yuran ve yaşatan ruh nereden 
geldi? 

Biz, kıymetler kaynağı bir mil
letiz, biz anayız 1 Bunu bize o·~ 
büyük sentez Ata, anlattı ve .du-1 
yurdu. J' 

' Biliyoruz ve inanıyoruz ki, 
yenmiycceğimiz kuvvet, anla • 
mıyacağmuz saha yoktur: Yara• f 
tacağız, yaratacağız ve dasa yara- f 

tacağız. 

Bu kesif yürüyüş esnsında, yo. . 
rulmamak, ezilmemek için : Sey.. 
gi, sevgi, sevgi! 

Biz, insani bir medeniyeti fet
he gidiyoruz. 

ı. A. _, 

1 
Onbeş\nc\ "'' neşt\'ia\\ 

15 
Cumhuriyetin on beş yaşını 

doldurması dolayısile geçen yıl

ların muhasebesinden, gelecek 
yıllarda tahakkuk ~dccek İ§ler 

den bahseder birçok lüzumlu ve 
değerli nqriyat ortaya çıkımıtrr. 
Bunlann ba§Ulda Cumhuriyet 
Halk Partisi genel aekreterliğin
ce hazırlanıp bastırtılan ve bir 
~ok har~talar ve gr.t5klerden baj 
.ka büyük kıtada altı yüz sayfa 
yı bulan 15 inci yıl kitabı gelmek 
tedir. 

l 5 inci yıl kitabı kitaba güzel 

bir kitabe ile giriyor ve Büyük 
Şefin onur.cu yıl nutkunu yine 
okumak lezzetini tattırarak evve 

la on beş yılın mükemmel bir kro 
nqlojisini veriyor. Kronoloji Ata 

türk-:in 19 Mayıs 1919 da Samsu
na çıktığı günden başlayarak bu 
güne kadar cumhuriyet devrinin 
en mühim hadiselerini •.:etvel ha
linde kaydetmiştir. 

Sade bu cetveli gözden geçir 
mek 15 yılın millet için nasıl bir 
feyi z ve yükaeliı dewesi olduğu
nu tesbite kUi gelir • 

Kitapta bundan sor:ra Büyük 
Millet Meclisi, Halk Partisi, 

Halkevleri için birer .fasıl veril
miş ve her vekalete de birer faul 
ayrılmıştır. Milli bar..kalar, ulusal 
kurumlar da kitapta ayrı ayrı bi
rer fasla alınmıştır. 

Kitabın kabı At.atürkün sa

natkarane bir büstür.iin altı ok 
üstiin görülüşünii gösteren bir 
resimle süslüdür. 

B u kitabın fasıl fasıl çoğaltıl 

masına ve her faslın alakalı yer
ler tnrafınC:an ayn ayrı edinilme-· 
&ine ihtiyaç vardır .O kadar ki 
parti bunu da temin etmek sure 
tile kitabın neşir sahasını geni,
Jetmckten doğacak kazancı husul 
jmkanı verecektir. 

Yabancı gözü ile Cumhuriyet 
'.T·:.irl~iyeı;i 

l".fatbuat umu:n müdür 
Jüğünün hazırlayıp bastırdığı ve · 
b u hafta neşir sahasına çıkardığı 
bu güzel cildi de takdir ile karşı• 
lıyoruz. Atatürkün ~hsı, umumi 
yetle inkılap hareketlerimiz, ha
rici politikadaki muvaffakiyetler 

• • 
ıncı Yıl Kitabı 
bakımından yabancı neşriyattan 

böyle bir kitap vücuda getirmek 

ciddi bir ihtiyaç idi. Bu kitap it· 
te bı,ı mevzulara dair birer mu· 
kaddeme ile hemen Uialettayin ya 
bancı muharrirlerden alınDU§ par

saları topluyor. 
Şu g\izel satırlar Atatürke ait 

yazılann başındadır: 

"Türk milleti olmakınm Tür
kiye camhmyetini, Atatürluü:ı: 

Türk ma11eti ye inkılabını tasav

vura imkan yoktur. Atatürlcün 

ıahıın:la Türk milletinin bütün 
yapıcı, kurucu Ye koruyucu kud· 

retleri ıaJılanmıfbr. 
Türk camiaıının iıtiyaWarı, 

emelleri, yaratma kabiliyeti onda 

büyük imllaıılan fethetme ve ta
rihin ıeyrini geri çe,'İı:'Dle ıeklin

de tecelli etmiıtir. 
Atatürkün ira&sile Türk mil

letinin inkılapçı hamlca! arasında 
öyle bir mutabakat vardır ki bu 

anutabakat kanunlarm yahut na

zari telkinlerin üstündedir ve ha
kiki manaıile bu millet.in ruhu
nun ifadesidir. 

Atatürk Türk milletinin bütün 
inkılap hamlelttinde ıablanmı~ 

emel ve iradesi olarak ıöze çar 
par. 

Per.-tevaizin günefin hu.zmlerini 
toplamaaı ıibi hir milletin ruhu

nu rulnmda bulan dehanın o mil
letin arzulanna_ iıtiyaklanna reh 
ber obnaaı aoıyolojik bir valuCJ

dır.,. 

HER vıu YETiN BiR 

KtTABI 

l 5 yıllık cumhuriyet için her: 
vilayetde birer kit.ıp hazırlamış. 
bastmlmııtı.r. Bunlardan Kütah
ya gibi.. 

Şimdiden gördüklerini hem 
münderecat, hem tertip itibarile 

cumhuriyete saygımızı göstere• 
cek bir değerdedir. 

Temenni ederiz ki, Dahiliye 
Vekaleti, bunları toplayarak, vi~ 
layetlcrin veya belediyelerin huc 

susi teşcbbü&lerindm doğmuı 

eserleri de, ayrı bir hulasa halinde 
nqretsin .. 

SIHHAT lŞl.ERJMIZ 

15 yıllık sıhhat işlerimiz için 
Bayer müessesesi d~ güzel bir ki~ 
tap bastırmak suretile bayramı• 
rnıza alakadar olmak cemilesini 
göstcymiş ve bu ~rle ciddi bir 
hizmette lmJunmu§tur. 

Kitabın t.abı pek nefis olduia 
kadar münderecatı da yakm bir 
vukuf ve noksansız bir hulasa 
teşkil etmektedir. 15 yıl içindeki 

sıhhi mevzulara ait ı::eıriyatın da 
bibliyoğrafyasını vererek bu va
dideki mesai mükemmelen tanlan 
dırılmıştır. 

Memleketin hEr tarafında bir umtan 
faaliyeti var 

Ne mutlu Türküm diyene. . 
23 - KURUN'un iLAVESi 



Edebiyat 
(Baştafı l 7 ıncıra) 

gözlerimize serecek eserler, top
luluktan mahrumdurlar. On

ları, bir arada göremiyoruz. Me
sela bugün resimde kaç ekol 
var? .. Heykel hangi yolda yü
rüyor?.. Musikimizdeki sanatı 

tehammür nedir?. Asrın mimari
sine ne gibi bir hususilik kat
tık? Bunun cevabını kim vere
bilir? .. 

Sanatte yenilik, Lir zevk ve 
fikir sarsıntısıdır. Derin, içtimai 
sebeplerden doğar. Ortada çürü
yen, biten bir devirle, başlayan 
bir çağın çarpışması sezilir. 

Eğer ortada ger~ckten çürü
yen bir şey varsa, değişmek, is
tenilse de, istenilmese de silin
mez, bozulmaz bir alın yazı

sıdır. 

Jules Romans, Fransada şii

rin geçirdiği son istihaleyi anla
tırken: "Bir sanat için müstakil 
bir varlık muhafaza etmenin şar· 
tı, kendisini komşu Mınatinden 

ayırdettirc.1.;ek yeni Lir şekil ve 
ruh bulmaktır. Asri şiir için Av
rupada ve hususiyle bizim mem
leketimizde vaziyet böyle olmuş 
tur. Romantiklerin ve hele Vik· 
tor Hugonun, ananevi bünye
sinde ancak şöyle böyle bir 

değişiklik yaparak - uğrattıkları 

ısürmenajdan sonra, bizde klasik 
şiirden usanılmasrıın ~ebebi an· 
laşılabilir . ., diyor. 

Davayı, kendimize çevirirsek, 
bizdeki ''serbest nctzım., ın nasıl 
bir ihtiyaç, hangi bedii çürüyüş 

neticesi olduğunu pek kestireml! 
yiz... Bir "Mayakovski,, , bizde 
ve "Nazım Hikmet,, i doğurdu ... 
Onun nasıl bir sanat köles oldu-

ğunu bilmiyen, "Mayakovski.,nin 
eserlerini görmedikleri için, oRu 
orijinal sanan bir takım zavallı
ların başları döndü. Nazıma uy"' 
dular. Birer kağıt ve kalem ko· 
lerası oldular. Bereket versin bu , 
hal çok sürmedi. fü:~ıbozuk bir 
sanat olamıyacağı anlaşıldı. Fa
kat bu defa~da başka bir dert be• 
lirdi: 1'0bscurisme,, moda oldu. 
Zihnin ani "ispontane,, mahsul· 
terini, anlaşılabilir, başkasına 

~ebliğ edilebilir bir h<'le koymak 
için, b:itün çalışır.11lardan sıyrı

lanlar, gemi azıya aldılar "Şiir 

anlaşılmaz duyulur,, dediler ve 
bu tekerlemede bir nazariye, bir 
"nas., kudreti gördü1er. 

Bu da bir taklitti. Ne ba~ı 
bozuk nazım, ne de mana-· 

sızlık, bizde bir ihtiyaç mahsu
lü sayılabilir. Çünkü arkamızda 

Fransızları dar çc.qt'llelerile u • 
sandıran hiç bir zincirli cereyan 

yoktu. Hele hece vezni, gibi he· 
nüz sanatkar emekkrine muhtaç 

yeni bir varlık ortada dururken, 
ondan daha başka, daha •.:ana ya 
kın iç ve dış• ahenkleri çıkarmak 
varken, başka ülk~lcrdeki mod.ı 

lara kapılmak şuursuzluktan 

başka hiç bir şeye verilemezdi. 
İşte bütün bu yüzden değil 

midir, ki 'Son on b~l\ yılın naz· . -
mında, büyük bir kudret doğa-
rak, etrafındaki istidat ibreleri· 
ni, titrete titrete kendine çeken 
bir "kutup,, olamadı. 

Fakat buı;::tnkü gençlerin ö· 
nünde meydan açıktır. Şurada 

burada şiirlerini okuduğum ve 

''Behçet Yazar., ın eserinde de 
toplu olarak gördüğüm bu yeni 
dcie.rler içinck, ı.n,dilerine ü • 

•• 1 -

Bı1ı1ıat enstıtflal 

mitle bağlanacagırrız deli"li1nlı • 
Jar var. 

Vakit vakit, halkın §İire kar
şı duygusuz kaldığmdan şikayet 
edenler,düşünmiyorlaı, ki bu duy 
gusuzluğun asıl sebebi kendile· 
ridir .Şiiri anlaşılmaz bir hale 
koyduktan, hatta mfınasızhğ~ şi

irin vasıfları arasın<.la saydıktan 
sonra, halktan ne yüzle, hangi 
hakla alfika istiyebiliriz. Madem 
ki şiir, manasının J:ıı çerçevesi

ne sığmıyan bir büyiiklüktür. o 
halde ne diye, niçin neşretmeli? 

Cumhuriyet on beş yılının 

nllzmındaki bu karışıklıktan ve 
karanlıktan nesre de bazı göl
geler a:.işmedi değil, görünmek 
için ellerinde acayiplikten baş· 
ka hiç bir çareleri olmıyan bir 
takım kalemler, dilin aarfini ve 
nahvini bozarak zanlh klğıt· 
lan karaladılar. Türkçeyi kabak 
durdurdular, elleri üatünde gez

dirdiler. 
Etraftan yükselen: 

- Af •• Af. 
Seslerini alk~ş sanarak1 kol· 

tu!dannı kabarttılar. 

"Bir ha~ka lisan tekellüm ettim,, 
Zannına kapıldılar. Fakat 

bu ''b'aıka Jiaan kotruşma,, nın 
ne demek olduğunu anlamaktan 
aciz kişilerdi. Manasızlık bata"' 
ğına saplanıp boğuldular. 

Bugün, nesirde kıymet ve 

kuvvet olanların hiç biri bir yo"' 
la sapmış değildir. Kuvvetleri de 
üslfıplardaki t::.izel aydınlıktan, 

dokunuşundaki saydam "şeffaf,. 

açıklıktan geliyor. Gerçek gü ,. 
zellik, düzgün istemediği ~ibi, 

içlerinde tılısımlı ahenkler taşı 
yan eserler de yapmacıklara muh 
taç değildir 

Şüphe edenlere bJgünün hika~ 

ye sahasındaki genç ve dolgun 
verimleri, şahit di;•e gösteririm. 
Bunların ileri de p~k güzel ro"' 
mantar yazacakları da şüphesiz• 
dir. 

Fakat, parça parça güzel ve 
ileri hamleleri sezilen son dev .. 
rin iki büyük eksiği var: BirlilC 
noksanı ve gayesizlik. Herke1tıı 

tapdığı kültür damgasına göre 
kendi havasında.. Bu, bilhassa 
reeim ve musikide daha açık o .. 
Iarak görünüyor. Bu dağınıklık .. 
tan ne kadar çabuk kurtulursak. 
o kadar iyi olacak. 

Halda Süha GEZGiN 

KURUN 
İeni tefrikalar, yeni ve canb yazılarla beraber 
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C UMHURl:ET'in on dör 

düncü yılı isinde hal 

}ettiği mühim milli me -

s clelerden biri Hatay işidir. 

H atay meselesi 19% yılı ikinci
teşrin başında Atat•:.irk'ün Bii -
yük Millet Meclisini ~rken 

söylediği nutuk ile ortaya kon

m u§tu. 
Fransa iptida rıanklen Buy

yon anlaşması. sonr;ı Lozan mu
ahedesi ile milli hudutlarımız 

haricinde kalan Antakya ve İs -
kenderun havalisine hus:ı si bir 
idare vermeyi taahhüt etmişti. 

Bu idarenin tatbikatı iki memle
ket arasında ötedenberi münaka 
şaları ve müzaker: ?t-ri mucip ol
maktayken Fra:tsa"lın Suriye ile 
akdettiği muahede ilr bu sanca
gı bu kıtanın idari Ç,l!rçevesi içe
r isine almak teşebbüsünde bu
Jur.ması mevcut ahitler ahkamı
nın ihlalini mıı•;ip l,ir vaziyet ih
d as etti. İşte ber vakit Türk mil
l etinin heyecan ve hassasiyeti"ni 
temsil eden Atatürk ııenebaşı n .ı 

t uklannda bir milli dava olaral< 
b u meseleye t emas t;derken üze
rinde Cumhuriyet hükGırc'° -b 
"ciddiyet ile ve aıt'iyetle dur

mak mecburiyetin 'e bulunduğu
na,, işaret etti. A tntürb.•:.in l~u 

yüksek i~areti ü zr.rir. e dört ; liz 
azalı Büyük Mille~ ?ı"eclisi • <'P 
birden ' ayağa kal kart k bu milli 

dc.vada muvaffak dmak için bi!
tün milletin Ö ndl'r emrinde ol· 
duğunu gösterdi. Fu suretle aç 1 
mış olan Hatay :t1\•tısı, nihay~t 

Milletler Cemiyeti ıe intikal ede
rek uzun mücadclel-::rden sonra 
hallolundu. 

Kabul edilen \.ı hal şekl:ne 

göre Hatay ülkesi Milletler Ce
miyetinin murakaİ:lesi v.ltında 

dahili işlerinde Suriyeden tama-
mile ayrı bir varlık olarak milli 
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bir mec:is tardın:lan idare olu
nacaktı. Burada t ~e::.:süs ederek 

olan idare int:hao suetile te -
§ek: (il edecek buk. n:ır. hu mec
lise istinat edecekti. 

Fakat Hatay :ıı ~sclesi b:Jyle 
hal edilmiş farze -lilirken ge~en 
yıl içinde yeniden müşl:ül5t çık

tı. Bu mü~kiiH!t : ~1il-abata e .. .ıs 
ola::ak olan nüfus Jr~yd ı muzme-
lelerirıdcn ileri idi. 

Zira Hatay ülkesinc!e haıı~,n 

ekseriyeti '.ı.,ür' ·. · ~kla beraber 
esasen Tiirk ol:ın P k,·iler, "":r • 
meniler, Araphr, Çerkes!er ve 
Yahudiler de varrb. 

Suriycde hulu r.-ın Ji'ransız 

müstemlc l:ecileri I IatayC:aki 
Türkleri diğer ıınsııdarın yekiı

n:.:ndan da:ıa nz gnf:tcrmeğe ça· 

!ışıyorlardı. Kayıt n:uamelesini 
kontrol etmek üzeıe mahalline 
gönderilmiş olan milletler cemi
yeti komisyonu da tu işte Fran 
sız müstem!ekccilerine alet olu
yorlardı. Bu ma~<s<ıda varmak i · 
çin Antakya İskenc!crun ve ha

valisin:ie n:ı:.ira•.:aat ec?ilmedik in 
trika kalıru:dı. Hatta ted:1iş yol 
l :ırına gidildi. 

Eğer işler kendi }•aline bıra
kılmış olsaydı, Hata>' Tiirkleri 
difcr azl:l;lara nis?t>tlc nihayet 
o/< 45 - 46 bir mik~~rdan yukarı 
ya çıkmayacaktı. Du takdirde 
Hatay<la topla,ar.ıl( olan 40 ki
şilik mil'ct meclisinin azasından 
22 si azlıklarclan, saoece 18 i 
Tiirkluden clacalttı . Bu fae l : a 

t ay Türklüğünü azhkıarın tabak 
kümü altında bırakmaktan baş

J:a b ir şey değildi. 
Cumhuriyet hük:ımeti bu gibi 

intrikalara karşı kat'i bir vazi· 
yet aldı. N üfus karıt muamele • 
sinde yapılan sahtekarlıkları bü· 
tün çıplaklığile ortaya koydu. 
Milletler Cemiyeti adına yapı

lan bu sahtekarlıklara nihayet 
vermek için beynelmilel kornis· 
yonun muamelelerini tanımıya4 

cağını bir nota ile hem Fransa

ya, hem C~:tevreye bı:dirdı. 

Davamız çok haldı idi. Onun 
için Cenevrece olduğı.. gibi Pa-
riste de hakkımız t'!slim edildi. 
Bund::n sonra Hatayda nüfus 
kaydı muamelesi :Fransa ile 
Cumhuryet hi:' , jmcti tarafından 
idare edildi. Neticede Hatay 
Türklerinin miktarı diğer azlık
Jara niıbetle öyle % 45-46 nis 
betinde değil, tam % 64 nisbeti:J 

de bulunduğu tahakkuk etti. lfa 
tay Millet Meclisi intihabatı ca 
bu esasa istinat edilerek yapıldı. 
lfl.eclisteki 40 azanın 22 si Türk 
lcrden seçildi. Geriye kalan 1 S 
aza da diğer azhklnr arasında 

paylaşıldı. 

Bundan sonra Hııtay devlet 

••• reisi olarak Büyük Millet Mec• 
lisinde Seyhan Mebusu olan Tay 
fur seçildi. 

--
Tiir1·: as1•crlcri Hataya girdikleri aırada 

Bugün artık Hatay ülkesi 
maddeten, idareten değilse ele 
manen Türk vatanına bağlı bir. 
Türk memleketi olmuştur. Ata" 
türk'ün kendi davası olarak iki 
sene geceli gündüzlil uğraşarak 
tahakkuk ettirdiği hu mesut ne" 
ticeden dolayı Türk milleti ile 
beraber Hntay Türkleri hisset .. 
tikleri minnet ve şükranı hiçbiı

zarnan unutnuyacakl?.ı dı r. 
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ani.ten U.d\\ ~Ötctc'tt -.ğlT C:.U._ 
mahkemelerinin vazife cördükle
Ti şehir ve kasabanın belcdyie hu 

dutlan içinde i§lenen meşrut ıuç 
mahiyeti haiz ağır cezalı hUkÜm
tere de teşmil edilmiştir. 

Filhakika delilleri vazih olan 
ağır cezalı meşrut cürümler hnk
kında da kanunun kabul ettiği 

sistamik tatbklnde hiç bir mnh

zur mülfihazn edilemez. Bu suret 
le kanun elimizde mevcut vasıta 
larımızın kifayet ettiği bir saha
da ağır cezalı c:.irünıler hakl<ında 

, tatbik edilmeğe başlamış b:.ıtıın
maktadır. Bu usul ağır cezalı <.U
rümler hakkında da kayda def;cr 
mahiyette miisbet r.eti•.:eler ver
mektedir. 

Rejimimizin aleyhurlığına ki!r 
şı inkılabımızın istikra rını teyid 
için yeni tedbirler alınmıştır. Bu 
maksatla Türk ceza kanunundaki 
devletin şahsiyetine ve devlet 
kuvvetleri .aleyhine müteallik CÜ· 

rümler daha kuvvetli müeyyide· 
lere bağlanmı§tır. 

Dava ve icra takipler.ine sürati 
t emin edecek .fimill:rden biri J e 
t ebligat işlerindeki ~abukluk ve 

ıadelik olduğu nazara alınarak 
a dli tebligatın P. T. ve telefon 
Maresi vasıtasile yaptırılması için 

N afia V ckaJeti ile müştereken 
hazırlanan Jayiha meclise sevk
edilmi§tİr .. T.ayihamn kanuniyet 
kesbetmesi halinde mübaşir ile 

tebligat usulü terke.iilerek ileri 

memleketlerin bir çoğunda tatbik 
~dilen bu yeni sisteme geçilmiş 
olacaktır. 

Devlet daireleri '.'e sermayesi 
devlet e ait müessese::cr ile beledi~ 
ye ve hususi idarelr :ırasında çı· 
kan hulrn:Ci ihtilafları hakem usu 
Jile halletmeği temin eden !Jir 
kanun da meriyet mevkiine giı

miştir. Bu kanunla lı:.ıku:c r:Ja-.•al:ı 

rının ehemmiyetli bir kısmı kısa 
lıir zamanda sade bir :.ısulle gö
r ülmiiş olacaktır. 

Adli teşkilatta mühim rolü 
olan ve adaletin tecel'.isinde ha· 

k imlerin yardımcısı nıevkiinde 
bulunan avukatların, adliyembin 
devamlı inkişafını temine yaraya 
cak şekilde yctiştirebilır.esi için 
avukatlık amme hizmeti mahi; e
tinde bir meslek haline getirilmiş 
ve bu maksatla hazır:anan ld.yiha 
kanuniyet iktisap ederek rr.e;iyet 

mevkiine girmek :izerc bulun· 
muştur. 

Noterlik müessesini de mem

lelcctin ihtiyaçlarına •ve ilmi 

~saslarına uygun bir halde tan

%im ve ıslah için hazırlanmış 
e>lan layiha kanuniyet iktisap 

ccierek merij ete girmiştir. 

Medeni kanunun evlenme yaş

iarma taalluk eden hükümieri
nin, yaşlar indirilmek suretile 
içtimai bünyemize intibnkını tc-

m\n ~~~~t\J, \e~u\ılct a\m.mış " e 
bu huıuıta'ki laylhaya Yü\ıuk. 

meclisin tasvibinden geçerek ka
nuniyet iktisnp etmigtir, Bu 11u
Tctle evlendirmek için açılıp mik
tnrı mühim b ir yekun t utmakta 

olan yaş tashihi davalarile 

ev1cnmeğe müaaadc t aleplerinin 

önı:.ine geçilmiş bul1Anmaktndır. 

Hükumetin geçen yılki prog
rnmında mevzuubahis edildiği 

li.zere hukuki m:vzu<ıtrn ticari ve 
iktısadi iş~erle yakı ı alakası gö.ı 

öniinde tutularak bu bakımdan 
ticaret kanunları hakkında hazır
IP.nmış olan projeler Vekaletçe 
teşkil edilen mütehassıslar heyeti 
nin tetkikinden ge~çirilccektir. 

İcra muamelelerinin sürat ve 
emniyetle yürütülmesinin ehem
miyeti de nazara .:lınarok icra 
dai relerinde ıslahat yapılmasına 

karar verilmiştir. Bu maksat la 
tsviçreden get irilen bir müt ehas
sıs muhteli icra da;\ elerindt t '.:t
kikat yaparak raporunu vermiş· 

tır. Bu h ususta alınması icap 

eden tedbirler tamamen tesHt 
edilmiş bulunmaktadır. 

Ceza evlerinin ıslah ve t;ımi
mi Vekaletin en esaslı meşgalele 
rinden birin teşkil elnı<; iı;tedir. 

Tecziye ve ıslah ı:ıiştemini ::ı bu· 
günkü icaplara gö:·~ t esbit olu

nan plfinlar dairesinıle mul'\tel:f 
rcrlerdc yeni ceza evleri inşasına 
başlanmıştır. Bu sahadaki mesai 
heı sene genişletilmektedir. lnşa 
ntm hem seri hem d:.: ucuz ya;>.J
masını temin maks"idil•: inşaat:ı 

mohkümlardan istifade edilmesi 

düşünülmü~ ve bu hı!susa salahi

yet veren 3500 No. lr kanunun 

geçen haziran ayında B. M. Mcc 
lisince kabul edilmesi üzerine fa
aliyete geçilmişt!r. Bu kanun iş 
esası ı:.izerine kurulm1.ış ve bun

dan böyle kurulacı:tk olan ceza 
evlerinin mesailerini arttıran ve 

kolaylaştıran hükümleri ihtiva 
etmekte ve ceza evlerine şahsiyet 

vermektedir. Mahkfımların çah~
tırılması prensibi çt.niş mikrasta 
tatbik edilmeğe h::ışlanmıştır. İş 
esası üzerine açılmış olan coa 
evlerinin mevcutları tedricen art 
tırılmaktadır. 

Bu suretle hoJk\ımetin geçen 
seneki programında mevzuubahs 

olan işlerden mühim 1.ıir kısmı ta
mamile yerine getirilmiştir. 

Haiz oldukları .•l.&usi ehem· 

miyet dolayısile t~.:aret kanunla· , 

rı ile icra kanunları hakkında ya
pılan incelcme!er fazla zamana 
ihtiyaç göstermiştir. Bu kanun 

]arda yapılacak deği§ikliklerın 

esasları tesbit edilmiş olmakla 
Leraber bu esaslar dairesinde 
icap eden kanun layihalarının 

meclise sevki önümilzdcki 'eneye 
kalmıştır. 

Adliye Vekaeltinin önümüzd~-

f'mk\ 'nm ç\ann \as~\~es\ 
En son defa olarak h~ '(umetç-: harici borçları alakadar eden 1 

1

. Jİr teiıbir ~alınmı~tır. Bu tedbirde Türk olan hamillere ellerinı!d-1i 

ahvileri dahl.'li istik. raz tahvili He de deği;timv.:ktir •. Bu .suretle. 
sasen miktarı çok azalmış ofan harici borçlar dnhiJ i istilu :u 
:ıahiyetini alacaktır; im~ratorluktnn devredilen harici borçlnr 

f 1csclesi tamnm:n tasfiyıa cdiJmiş bulumı.caktır. 
• 

• MPARATORLUK iC:r:re-

sinin en büyük derdi 
borç meselesiydi. J 854 senesin
den başlıyarak yapıları istikraz
lar devleti harice karşı borç yü
kü altında ezilmiş lJir halde bı

rakmıştı. 1 mparatorhık yıkıldı

ğı zam:ın bu borçlıırın miktarı 

l 61 küsur milyon lıl"ayı bulmuş

tu . . l mparatorlulc dağılınca ta
bii olarak uu bor~lıırın da milli 
hudut haricinde kahn yerler i
le Tiirkiye aruındJ tc..ksim edil
n.esi Uizım geldi. 

Bund.ın dobyı Lozan lconfc· 
ransında harici bo:-:hır meselesi 
Türk heyeti mur;ı!ıl:nsasını en 
ziyade i~erı eden l.,ir iş oldu. 
Taksim neticesin~e Türk:yenin 
hissesine diişen bnrç r:ıiktarı şu 
suretle tesb:t olun•lu: 

107 ,528.46 ı lira. 
Asıl mü§külata gelince, lııı, 

miktarı tesbit edil•:ı borcun ö
deme noktasında !;ıktı. Başvekil 

ismet lnöı.ı:i Lonz.ında 107 ,52S 
461 lirayı kağıt para ile 

öciemek istiyordu. Alncaklı· 

lar nnmına söz söyleyen devlet
ler buna razı olmndılnr. Borç'ar 
işinden dolayı az kaldı sulh teh
likeye düşüyordu. Nihayet borç 
lar meseksi sulh muahedesintlen 
ayrılarak ayrıca hamiller He ko
nuşmak esası kab"l edildi. 

Fakat sulhten ııcnra yapılan 

anlaşmanın tatbiki mümkün o
lamayacağı an'nşıl iı. 

1930 senesinde pkan mali v<: 
iktısadi buhran üz :rinc lsmet İ
nönü hükumeti alacaklıları y~ni 

bir anlatma yapma~a davet etti. 
1933 senesinde uzun müzakere
lerden sonra senede 700,000 al
tın lira taksit :>demek üzere Tür 
kiyenin harici borçları miktarı 

962,636,000 Fransı" frangına in
dirildi. 

Hükumetin r.a~iller ile yap
tığı bu anlaşma !evkalfide lehi· 
mizdeydi. O kadar 1 i, bu anla] -

ma ile harici borçların miktnn 
hemen onda lir derecesine inmiş 
bulunuyordu. 

B:.:nunla beraber }:.!:.!kumet 
bir müddet sonra tekrar alacax
lılara müracaat etti: Tilrkiyenin 
senelik taksitleri tamamen döviz 
olarak ödemesine :mkan bulun
madığını bildirdi. i3ı aıun yerin 
~enelik r.ıiktarı 700,000 altın li
ra olan taksitlerin yarısını Löviz 
ile, diğer yarısını Türk malı ile 
ödeme;~ teklifi yap:ldı. Gene u
zun müzakerelerden sonra a·a -
\.:aklılar bu çekli J;i?bul etmek 
m:cburiyetinde ksldı. 

B ir aralık Fransada frank 
buhranı başladı. Fr<msa hükume 
ti mali mı:zayaka.·,u çare olmak 
üzere altın ile frank arasındaki 
nisbeti bozdu. Fraılstz fnını;ının 
kıymeti düştü. Son anlaşma mu· 
cibince harici boril;ıra esas ola
ı ak Fransa frangının kıymeti a
lınmış olduğunu ı•azarı dikkate 
alan hüklınıet tekrar alacaklı'arı 
müzakereye çağı·1ı. Borçların 

miktarından tenzilt\: yapılması

nı istedi. Açılan :r.ıJz<ıkereler ne 
ticesinde %., 40 d~recesinde bir 
tenzilat yapıldı. 

Bundan sonra h:ikümct ala· 
caklılar ile borç rr.n.elesini bir 
kere daha konuştu . Bu konuş -
manın esası da ödeme meselesi 
idi. Alacaklılar ile hükumet a ra
sında evvelce verilen karılr mu 
cib!nce taksitlerin y.:rısını dö· 
viıı:. diğer yarıııını Türk malı i?e 
('demek ıekli gene ağır gcliyor
c!u. Hükiımct borç taksi tlerini 
tamamen mal ile ödeyeceğini ; 

aksi takdirde döviz ile ödcmeğe 
c!ev·Jm eüi!emiyec.:&ini bildirdi. 

A.icıt.:aklılar vuiyeti tekrar 
tı:tkik t·ttiler. Nihayet bu t ale
binde de hükumete hak verdiler. 

En son defa C'larak hiiku
metçe harict borçları aHil:aciar e
den bir tedbir alın"l'l.lştır. Bu ted 
bir de Türk olan hamillere elle
rindeki tahvilleri dahili istikraz 

k! yıl programınn Adliye ka tip tahvili ile c1eğ iştirı:> ektir. F:.ı su 
kadrosunun tensiki, adliye teşki- retle esasen miktarı çok azalmış 
)atının toplanan ihsai m:ıllımata olan harici borçlar dahili istik
istinooen i§ esasına uydurulma- ra:z mahiyetini alacakb r. Ve tm 
ıı, iı esası üzerine kurulan ceza paratorluktan devredilen harici 
evlerinin tedricen tevsii hususla- borçlar meselesi t1.mamcn tasfi~ 
rı da dahil bulunmaktaJır. - ye edilniş buluna..:al;tır. 



7flolazlann fllbklml 
., .. ,,. aıı6 u .... , 

E 
Jl1llftl~r Cemiyeti 

aran bilSfuıa olarak 
kartı Jtarp açmuı 

dan kalkımt oldu. 
itte bu sebepten c!olayı Cum

uriyet hUkiimeti r.ozan muahe
fsİne imza koymuı olan devlet 
F,re verdiği bir nota ile boğu· 
lra ait serbest rejimin yeni va
.yetin icaplanna c~re tadilini 

gayri askeri mmtakanın tah-
• mini istedi. 
Bu auıetle yenidaı onaya çı· 

bolular meselem llontrö 
DaferM•11n toplanmam Te bu· 
da :penl bir boğasLır mukave
- ima ecfilmeel ile neticelen-

• Ba makne1ealn immı ile 
!olulUm aerbmt Rjlmi nihayet 
1aldu. Gayri mat IDllltab 
Irk ordusu ile yenldca itcal 

k 1111111 hlJnniiJet altı· 

prcu. ........ cesecck 
arp ıımilerl 1911 'I Grk lalka
etlain kontrolü euaı kabul e-

-cU. Eüi botum komisyonu 
1 •• kalktl. 
......... Tilık milleti Lo 

a •• 'ıJesılncle lllilJI WMmi· 
·..ı. Wma ım aç* buüd
ollln '* botlulu da ....,._ 
.. eaaaljetln icap cttili 

r tldB tedbirleri almlk hak· 
nı temin etmit o1'1u. 

Ancak Akdeaisde altı dnlet 
....... ~olan 

rpJakk eamiyet paktı Habe· 
lmWain ihclaa ettiii bU 

nante mıa.tenlt lulanduiua· 
......ıdaat mabiyetteydl. 

arp hareketleri bituek Akde • 
·s emtııiJetiai &llleleadinn va· 
·~et ortadan b1Janca tabii ola· 
ilk ba emniyet paktı da lralb· 

kt1. Nitekim ttalya Habetiat.· 
• merkai olan Mi11btm'yı 
ptettikten. HabeJ imparatoN 
aile SelWye memleketini ter· 
edip pktddan ,H.ıbqi8tan bar· 
• MbeW ile ıtaı,. •• tapltere 
:afıDdan AkdenLıde alman u-

111 teAirler ka1dınlchktan eon• 
· aiti dnlet arumcla imalln• 
ı olu emniyet paktı da bon1 
qtur. 

HabqiMan VU:yeti dolayui· 
. ltalJa llontd'de toplanan 
lnferansa ittlrak etmediii cibi 
.... imalaaan yeni bolular 
•nlealnl de imnlımım'ltı. 

lbt 1938 MDesi pbatmla An• 
ida topleun Balkan Antantı 
~ tarafuıdan verilen karar 
lldbiace Türkiye Habqistan 

11111 reuDeD tawdıktan IOD • 

Jtalya da IJolular mukavele-.. _ .-· • lttlrak etmiftir. Bu ıuretle 

;:

de lmaılaun yeni rejim 
dahi iftlrül De bey -

bir akit mahiyetini at • 

ASIM US 

o mbur.lyet .. Adliyesinin 
,.,,....,, u iacide) 

" hukuku ahWdJettinaelr. idaJ 
bir hale koymak encfiteaidir. Bu 
endi§e ıerek medeni kanunda ge• 
rek bo~lar kanununda muhtelif 
münasebat ve vesilelerle umumt 
olarak çok kuvvetli ifadeler al· 
lmfbr. 

••• 

C EZA HUKUKU - Huku 
kan yflsOAB mi1ll ve eos 

yal hayatin hakiki kaplarma çm 
ren inlallp akla, nwptdra, wde 
ni altUb 11Jik oldalu p&,eleri 
verdi Ba ba1mnclaa cıedıetia ft 
pbsm tabit haklarma -.. irti· 
kip edilecek saçlana c:esaJvmı 

da yeni li)Wt ft teWddye 1k9 
taJia ft tedftta .arcretl belirdi. 
CumlmriJeda 1110 tadhH ırraa 
IU hmm..- ikta.e edDea 
1274 tadhH caa ...,.._ me-

ri,et wuldlDcle W llftU. Bu 
bnmtaa lammda lııilmııa aat· 
1aldyet albll!abm taW,e ede
cek mıle)1Wılıre ....... Wr ,s 
ayrılmlf. aı •wala ft mı hlrtdaı 
...... ft balmbaa ....... 
edm .....,,.n dabıa '-it Wr 1181 
de.....,....._ T..a..ı --
daki içti_, ltalet" ......... 
göre Bitin Wr bnan addeılebi· 
lec:ek JriiklnpJeri il!tin etmekte 
olan ....... anma pçen bU 
un mlteıiHb ....,. zarfında 

ceza hukukunun tekimtil aeyrlnl 
takip edemeğinden ilmi lı:qmıti· 
ni kaybetmiı. zamaa. aman ili· 
ve olunan maddeler, _,aler, ta
clillerle inıi,...-s lııir "8le cel· 
mittir. Baadan ..... tadlibtta 
görülen aokllnlar nwbkeme ft 

hakimleri MIJlk mlfk61ler lrar· 
flsmda balmtdumiakta hallrp Te 
Wk preNipleriai hiçbir ftÇbiJe 
tatmia edememekte idi. Yeni te

l•Jddlere eke caaJaadınlması 

ic:abeden cenim erbabmı c-.Jan 
dırmak imlrtnr bulunmaımlrta, 

buna mubbil dini emirlere mu· 
halefet tetJdJ eden (ilenen nak
%1 siyam) &illi hamlar baklan· 
da caa tertip edilerek tqldlltı 
euaiye lranunumL • ı kabul et· 
ğimiz vicdan lttirriyetini ortadan 
kaldıran hükümleri ihtiq et• 
mekte idi. 

Cumhuriyet ·devrinde cua sa
hasındaki en kuvvetli adım filp
he yok ki devletin phtiyctini 
ammenin hukukunu koruyacak 
m:.ieyyidelerden mabnam olan ve 
clayandıjı nazariyelerin ebiklili 
inaicammzbiı itibarile ayakta 
duramayacak bir halde bulunan 
1274 tarihli kanun terkedilerek 
onıio yerine yeni hukuk nuariye 
terinden millbem bulunan n ltal 
ya lranunundan iktlbaı edDmit 

15 yılı 
olan 926 tarihli ceza kanununun 

tedvinile atıimıtttr. iki kanun 
arasında yapılacak mukayeseler
de eakitiniıı birçok badi8eıeri 
ıümulil dairesine almryank lm
me hukukunu ihmal ettifi ko
laylıkla görülür. 

Bu kanun daha tonra tatbl· 
kattan alman neticelere ıare ta· 
dil " ltl1lb edilmiı. bilha11a dev· 
Jetin emniyetine kup ci1rilaMr 
blf1ılrlı birinci falı 936 1enesi•· 
de yapa1aıı tadiller mepmnda 

bqtan bap yeniden tamim •· 
lerdt cumhuri,eti ft 1° ....... ko-
nayacak lmnetll mBenldeler 
laJmDat in •ai11 mcafadedlli 
" eamiyetiai ibW etmebı olma 
• idlmiJe 8llÇ .. ,..... -

ceWill ...... ....,. --w-

... -· .... -· Jft ··-... olan bir taba fiiller c:esa tebdidi 
altlna alın••fbr. 

\ ... 
T 'ekb. aYiye ve ttirbelerin 

.eddiae dair .. -
camlnariyetia içtimai biin,..U· 
de J'8Pblı ,eniliiin kunetli bU 
ifade ft m.ieyJidetini tapyan bu 
lraaaaan inJnllhm yanttıp mev• 
saat aramda önemli bir mntdi 
vardır. Meml~ her tarafında 
ulema kisvesini kendmğinden ıi· 
yerele pya ahalinin efk!rını tem 
sil ve mabatlanna göre tetviş 

için ullhiyet ft 'V&Ziyet takınmıı 
olan birçok kümeler nrdı. Bun• 
1u asun omaalann itiyadı neti· 
c:ai olarak balkın mUbim ~ ek
;;edJdinde hurafelere kup yu 
klmit olan itibtlan istismar et
mekte idiler. IJel8mum tarilrat-
1aıla teJh1ik. clenitlik. leJİd1ik. 
emirlik. 6flr8kçtUlk ve maka· 
allk cibi UDftD ve matlar bu bl· 
tı1 itikatlar ,&dinelen mevcadi· 
yet1erini idame ediyorlardı. 

Bunlar nwdde memleketin 
her yanden inhitat ve tereddiye 
••r olmama sebep oldukları 
&ibi inkıllp ve intUcal 1enelerin· 
de de yer yer telirleri filen 

c&'llmeie bqlarmttu. Çok feda 
lrldıJr1uJa nktlnde baıtınlmıı 

olan Şeyh Said Takası da bu sa
kim itikatlarm doi11rduiu irti· 
cal bir harekettir. Bu &ibi batıl 
itikat ve hurafelere olan merbu
tiyeti ortadan kaldırarak inkııt
bm icap ettirdiii yeni zilınyieti 
ikame etmek mabadile tamim 
edilmit olan bu kanun Türk inlcı 
Wnnın pzel bir vesikası olarak 
c6aterilebilir. 

MEŞJ:UT SUÇLAR KANU 
NU - Uıul kanunlarında 

atlrat Ye 11delili temin, Aclllye 

Vekaletinin ötedenberi esaslı met· 

ıaleleriııden biriııi tetkil etmittia: 
Bu mevzu etrafında yapılan tet4 

kikler netceainde vücut bulan 
mqcut suçlann muhakeme usulü 
hakkındaki kanun 20 aydanbcri 
tam bir muvaffakiyetle tatbik 
edilmektedir. Mqrut suçlar ka .. 
nunu, ıümulüne giren ceza dava .. 
lannda adaletin en eaulı hedef• 
terinden biri olan ailrat ve sadeli .. 
ği tahakkuk ettirmelde kalmamıı 
ıuçun ikamı müteakip gecikme• 
den tatbik edilen ceaa ibret ve .. 
rici teairile suç adedinin azaJma4 

muma sebep olmııttur. F"ılnld 
meput tuçlar bnunu meriyet 
mevldine &irdili Tqriinencl 936 
ayında tıtanbul merkezindeki 
mahkemelere S 11 it intikal etmiı 
iken bu rakam aydan aya büyük 
mikyasta ualarak kisa bir müd 
det soma 267 adedine bdar düı 
müttür.Anbra merkaindeJd suç 
adedi bhlraç aydan sonra yarıdan 
da qaiı diifmllt lzmirde buna 
yakın bir tenalwa kaydetmittir. 

ÇilnkU kanun, n.ununun au• 
çu iılediği rün Cumhuriyet 11. U 
lifine ve oradan da mahkemeye 
aevkedilerek ayni günde mui:a 
keme edilmesi gayC9ini takip et .. 
miftir. Mahkemenin, delillere 
derhal el koyarak i~n esasına 

tam bir isabetle nüfuz etmesinin 
ve suçlunun vakit ceçmeden tec• 
ziye ve ıuçuçn ika ettiği tesriJe• 
rin izalesi imkinlannı hazırlayarı 
bu kanun 20 aylık tattikat devre 
sinde Adliye ve zabıtanın vazife 
ballıhğı ve kifayeti sayesinde 
kendisinden beklenen bütün ıe .. 
mreeleri halkı ve idareyi her ha .. 
lamdan memnun edecek bir şe .. 
kı1de temin etmİf bulunmaktadır. 
Mqrut suçlar kanunun bari.ı' 
vudlarmdan biri de adaletin tam 
olarak tecellisini sürat ve sade .. 
likle telif etmiı olmuıdır. Bunun 
için müddeiumuminin delilleri 
tamamen tesbit ederek iti ır.ah• 

ktmeye inkipf etmeğe müsait ve 
nriiltahzar bir tarzda sevkedebil .. 
melini temin edd.:ek hilktlmlerl 
etraflı bir surette tesbit etmiştir. 
Bu balamdan kanun, hakild za• 
ruret mncut olan haDerde C. M. 
U. sine umumi usule tnaracat sa• 
llhiyetini tannnııtır. Şimdiye .ka• 
dar ceçlrdili tecrilbe bu zarur~ 
tin pek iatlsnai hallerde belirdi• 
ğini ve kanunun şGmuHlne giren 
mqrut suç hadiselerini kanun kı .. 
ta ft itti listemi dahilinde 24 
nihayet 48 saat sarfında itabetle 
hUkme baiJandılını ,astermiıtir 
Bu neticelerdir ld kanun uha11• 
mn tedricen genifletUmeai hak• 
kmdald cereyanlara cün ceçdkçe 
kanet TerJDlt ye nilaayet kanun 

Cumhuriyetin bütçe .. sistemi 
C UMHURfYET idaresi .. 

nin ıpemlekete yaptığı bü· 

ytik •aizmetlerden biri devlet va· 
ridatı ile masrafları arasında 

kat"i bir muvazene tesis etmif 
olmasıdır; açıklı bütçeç usulüne 
nihayet vermit bulunmasıdır. 

Cumnuriyet idaresinın mali 
kudreti ve itibarı Türk mil
letine şeref verecek teka-

imparatorluk idares bütçe 
bakımından hesap ve kitabını 
bilmiyen bir miruycdiye hemi· 
yordu. Hiçbir zaman devletin va 
ridatı ile yapılan muraflar biri· 
birini tutmuyordu. Saray idaresi 
ve hüJdllnetin baıınd& olanlar 
devlet hazinesine gt"1en vergi ha
sılatını hiçbir kayıt ve prta tabi 
olmabızın istedikleri gibi sar 
fediyordu. Tabii olarak ma:.raf 
yek:Gnu varidat yekOnunu her ft 
kit .. yordu. Devlet varidatı ya.· 
pılan maarafları karıılamayınca 

da hUkumet ,gözü ırcıı:alı stikraz 
yoluna koıuyordu. Bu türlil is
tikrazlar neticesi olarak tmpara 
torlujun aon senelerinde harici 
borç.laİ1n miktan 161 milyon al 

müle mazhar olmuştur 
YAZAN: 

A. U. 

tın lirayı bulmuıtu. 

Dikkate deler o~n cihet ıu
dur ki. bol bol istilrrazlar yapıl 
masına rağmen memur maaılan 
ve asker ~yınları gene vaktin
de· verilemiyordu. Memurlar ve 
nbitler senede anuk dört, beı 
ay maq alabiliyorlardı. 

Eiu bu tarihte fevkalide ba
zı h1clialer zuhur etmcmif olsay
dı, tüphesiz bu varidat gene ted
rici olarak yllbelmekte devam 
edd.:ekti. l'akat Amerikada çıkan 
bir mali buhran iptida Awupa 
memleketlerme, nndan 1011ra 
Tilrkiyeye de lirayet edince n· 
ziyet deliıti. 222 milyon liraya 
kadar y;ilnelmİf olan devlet va· 
ridatı bu de~ ebilmeğe bqladı. 
Bu ekailmeler neticesi olarak va 
rida• ....-ı iki yıl içiıadc 

' ,., 
~ 

lıte İmparatorluk idaresi in· 
kıraz bulduğu zaman devletin 
mali vaziyeti bu halde idi. Milll 
mücadele ile memleket esaretten 
kurtulduğu ve istikllline kavur 
tuğu zaman da ister istemez 
devletin bütçe itleri muvazene. 
aizlikle içinde bulundu. · Cumhu 
riyetin lk bütçesi 1924 senesin
de umumi varidat 129,2 milyon, 
umumi masraf 140,4 milyon lira 
idi; masraf ile varidat arasında 
11 ,2 milyon lira açık vardı. Er 
tesi sene, yani 1925 de devlet 
b:itçeai gene açık verdi. Fakat 
1926 teneainden itibaren bütçe 
muvazenesi tesis olundu. O gün 
den buıüne kadar umumi vari· 

dat ile umumi masraf tamamen~-
mütevazın bir vaziyctt:~r. Me" •· tm 
mur ma&fl vermek için iatikru · 
uıullhıe bir defa bile müracaat ~ 
edilmemiıtir. Hattl milli müca· J 
tfelenin en sıkıntılı senelerinde ' 
bile dnlet iltikra.ı yapmayı ha
tırından geçinnemiftir. 

Bununla berabtr Cumhuri· 
yetin iltnınclan tonra Clnlet .,.. 

170-160 milyon liraya kadar in
di. Diğer taraftan milli paramı· 
zın kıymeti tehlikeli surette düt 
meğc batladı. Ayni zamanda. it
balAt ve ihracat itleri de bo:ıul
du. 

O vakit it bqınct. ismet t
nönü htikimeti bulunuyordu. 
Cumhuriyet hilk(bneti gerçek· 
ten tehlikeli bir manzara arze· 
den malt ve iktıudi buhrana 
k&rfl tedbirler almağa başladt. 
8u tedblrler ..,...de az zaman 

ridatı mütemadiyen ve munta .. 1 Dost o .. let rlcali Türlciyede: Camt.uriyetin 11inci1dmcl 
saman artmııtır. ı 924 tenesinde 
ı 29,2 milyon &ra olan nridat cloet ...WWt ricaJUul• bazıları, memleketimize ~bldarı • 
ı 930 leftftlnde 22216 mlloyn H- telif .,..._.... ............. 
rayı bulmuıtur. 

i~nde paramuuı kıymeti teabit 
olundu. Devlet varidatındaki 
düşmenin önüne geçildi .İthaJAt 
ve ihracat i§leri de tanzim edil .. 
di. 

Bu suretle 1933 senesinden 
itibaren devlet varidatı tekrar 
yilkselmeğe bışladı. Bir halde 
Cumhuriyetin bütçe sistemi 2 
ki, tedrici olarak her sene mil • 
yonlarla artan varidat miktan 
1918 senesinde 250 milyon lira

yı buldu. Fazla olarak ayni tene 
içinde millt müdafaa için 57 ,9 
milyon liralık fevkalide bir 
bütçe da.'ıa kabul edildi. Daha 
sonra sanayi ve maarif itleri için 
devletin carantİIİ ile mlll mües
seselerden temin edilmek Gzere 
36,4 milyon liralık kredi milli 
ekonominin inkipfma tahtia o ~ 
lundu. 

Böylelikle on bet ıene içinde 
devletin varidat bütçesi 333,3 
milyon liraya çıkmıı. memleke• 
tin malt kudreti yüzüe yüz aia· 
betinde artımı oldu. 

tllve edelim ki, her tene art• 
mak suretile tertip edilen dnlet 
bütçeleri sadece bir nuariyeclen 
ibaret değildir. Bunlar tatbikat 
ile de teyit edilmektedir. Dev
letin taahhütleri günü pnilne 
yerine getirilmekteı'ir. Hazine. 
den alacaklı olan hiç bir kimae .. 
nin vakti gelince rara11nı ala .. 
madığından dolayı pkiyet ettiği 
görülmemittir. Bu uyede Cura 
hı:riyet h:ikumetinin mali itiba· 
n dünyanın her tarafında en 
yüksek derecesini bl?lmuştur. 

Devletin ma1i itibarındaki ku•·· 
vetin bir neticesi olarak 1938 J14~ 
b mayısında tngilter~ hükOmdl 
tarafından memleketimiz hesa
bına 16 milyon sterlinlik bir kre. 
di açılımttır. Hükumet bu kre
di ile lngiltereye muhtelif tipa• 
ritle~de bulunacak, dört tene i· 
çir.de bu krediyi aaı fedecelrtir. 
Alınan eşyanın tıedelleri ise 
memleketten ·•. '"<iÇ edilecek 
Türk malları ile ödt"necektir. Di· 
ğer taraftan ayni şekilde bir ma
lt muamele Alma • " hükiimeti 
tarafından teklif eJi!mesi Ozeri
ne l 50 milyon rayşmarkbk bir 
kredi açılması esasına miatenit 
bir anlqma imzalanDUftır. Bu 
da ayni ıuretle kuJlanılacaktu'. 

Bütün bu izahat tunu göste• 
riyor ki, nihayet on b1f yıllık kı
sa bir devre içinde Cumhuriyet 
i5aresinn malt kudnll w itıöa· 
n TOrk mmetine....., ftrecek 
teklmüJe mazhar olmqtur. 

AMii us 
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'-..,;, 'U ~"'' "' 'U ~ ., "i ~"\.. 
ve esk\\er 

Büyük Fransl? 
inkılabını bir Mısırlı 
nasıl anlatıyordu? 

1255 de Kahiredc lisan mcdrc-ı 
&esi müderrisi olan Rüfaa 
elendi Paristeki tahsilini 1831 
de .bitirmiş o!an Mısırlı gençler
dendi. Tahsil devresine ait yaz

'.ôğı bir eser Türkçeye de tercü: 

r.1e edilmiştir. 
Rüfaa efendi burada d .!r ki: 
"MalUm ola ki Frar.sız taifesi 

düşijncede iki fırka olup bir fır
kası kral tarafını, öteki serbesti 
tarafını tutmuştur. 

Ecn<'bi şirJ.:ctlerdcn birin!n safm almn mııT~avclcsi foızal:rn1rken 

Yeni hatlarımız 
j 

Kral tarafından olanlar, hal
kın müdahalesi olmaksızın işleri 
kralın eline toplamayı lüzumiu 
buluyor. Serbesti tarafında olan· 
lar da kanundan başka bir şeye 

itibar olunmamasını, kralın da 

ancak kanunların icrasına memur 
olmasını ve her işinin kanuna bağ 
lanmasını kabul ediyordu. 

Memleketin 
daha müh im 

tütekten ve 
bir emniyet 

toptan 
sila h ıdır 

Kral tarafında oianların çoğu 
keşişlerdi; krala tab: olarak ser· 
besti istiyenlerin Çl•ğu alimler, 
hekimler, filozoflerdı ve halkın 

çoğu da bunu istiyordu. 

- ........................ ...,, ............ ""'!. 

Birinci fırka krala yardım edi· 
yordu; ikinci fırkanın yardımı 

kral aleyhine halk :;in oluyordu. ı 
İkinci fırka:lan birçok kimse 

"de krala ihtiyaç yoktur diye hii· 
kfımetin tamamile halk elinde o1-
n:asına mütemayildi. "Halbuki 
halkın hem hükumet etmesi, hem 
hükumet edilmere mevzu olma-

Nafia işleri, kara yolları, sular, posta - telg ra f, t elefon, 
hava nakliyatı, iktısat Vekaleti işleri, sanayileşme, maden 
işleri, ticaret işleri, sermaye hareketleri, deniz nakliyatı ... 

Cumhuriyetin 15 senelik eko
nomik realizasyonları bir mu
hasebenin şerefli rnevzuunu le$ 

kil edecek derecede üstün kali. 
telidir. Cumhuriyetin bu Ustun 
hakikati yarınkn mesut, refah 
lı Türkiyeni:ı gerçekten temel
lerini teşkil etmel;tedir. 

riyct!n ilanında Türkiycde şi

mendifer işi 3710 kilometresi 
normal. 123 kilometresi geniş, 
254 kilometresi dar olmak üze. 
re mecmuu 4.087 kilometrelik 
bir şimendifcl' şebekesi halinde 
idi. Bu şimendiferler ytibancı 

sermayeni:ı idrakine göre ya
pılmıştı ve bu .idrakin şartları
na göre ışletilmekte idi. 

ya. Çetinkayn - Erzincan hat
ları da devlet tarafından ta
mnm!anmış i~lemeğe açılmıştır. 

sı "tavrı akıl,, dan lınriçtir; hü-
1 

kfımet için seçtikl.ri kimse eri 
kendi tarafların clan vekil etmeye 1 

mecbur idiler. 1 
Bu ise cumhuriyet deme'< 

1 
olJr. Nitekim Haır.amiyenin 

2amanmda Mısırın idaresi cum
hur elinde idi. Haf.diye ikli ır i 
imareti cumhurun elinde olduğu 
gibi...,, 

~ 

Inkılfibımız Türkiyenin asırlar 
için saadetini kfifildir. Bize .dü -
şen onu idrak ve takdir ederek 
çalış:naktır. 

Hukuku medeniyede, hukuku 
ailede takip edeceğimiz yol ancak 
medeniyet yolu olacaktır. 1924 

( 

• • • 

Bugün vatanımızda bir kudreti 
milliye varsa o cereyan, felaket-! 
lenden mütenebbih olan milletin I 
kalp ve dimağından doğmuştur. J 

1920 

Bu tenwllcri şematik bir şe. 
kikle ifade her zaman mümkün
dır. 

Türkiyenin insa faaliyeti, ik· 
tısadi bünyesinin kuruluşu, 

ham maddenin ve zirai mahsu
lfltm istihsali, sınai faaliyetler, 
rnü•akale, ticaret ve sermaye 
hareketleri serilerinde tetkik e. 
dilebilirsc de, biz bu nazari e
sasa tevafuk eden tarz yerine 
devlet teşkilai:ınm ekonomik 
faaliyette çizdiği hudutları ka. 
bul edeceğiz. Pratik esası, na
zari tasnife tercih etmemizin 
sebebi, izahı kolaylaştırmış ol· 
maktır. 

Nafıa i§lcri: 
15 senelik cumhuriyet devri 

1925 senesinden başlayarak 

2975 kilometre ray ~öşemiş ve 
bu:ıları muhtelif istikametler
de işlemeye açmıştır. Cumhu-

.M illi hatlar ancak r.umhuri
yctten sonra hatları satın al • 
mak, ve milli hatlar vücudc ge· 
tirmek suretile miımkiin olabil. 
nıiştir. 15 inci yılda Türkiye 
Cumhuriyeti yeni yaptığı ve 
ecnebi şirketlerden satı:ı aldığı 
hatlarla şöyle bir ı;c>bckcye sa
hiptir: 

Anadolu • Bağdat (satın a. 
lınmıştır.) Ankara • Kayseri -
Sırns . Samsun (devlet tarafın
dan yaptırılmıştır.) Kütahya. -
Balıkesir (devlet tarafından 

yaptırılmıştır). Ulukışla • Bo
ğazköprü (devlet tarafmda:ı 

yaptırılmıştır.) lrmak - Filyos 
(devlet tarafınd~n yaptırılmış
tır.) Fevzi paşa • Diyarbakır 

(de\"let tarafından yaptırılmış
tır.) Malatya - Diyarbakır, Af
yon • Karakuyu, Sıvas - Malat. 

15 se.ıelik cumhuriyet dev. 
rinde imtiyazlı şirketler elin
de bulunan lzmir • !\asaba ve 
temdidi Aydın ve Şark demir 
yolları da clevlctçe satın alın

mr~tır. 

TlirkiseJc bugün Çobanbey
li - Nmmybin hudut hattı müs 
tesna olm?k üzere yabancı ray 
kalmamıştır. 

Bu suretle milli idare tara. 
fından işletilmekte ola:ı ~:men

diferlerin tulü 6i00 kilomrtre
yi a~maktadır. 

1 nş:ı halinde bulunan f:İmen

diferler. Diyarbakırdnn lraka, 
Erzinc<ı.ndıp Erzuruma ve şar
kn ·doğru inkişaf etmektedir. 
Şema tik bir şekilde iı;aret e

dilen bu h atlar A tatiirkiin Ma. 
latyadı irat ettiği bir nutukta 
( 1) s~·yldiği gibi "memleketin 
tüfekten, toptan dnha u1ühim 
bir cmniy~t silahıdır.,, 

I~konomik tesir]#: 
Bu mühim em:lfywl Bfl!hı 

Türkiyenin kurulmakta alan ik

(1) 14 .~ııl>at 93.~. 

- J\CUUX un tııA VPlli't 

1?>ugU.nKU \ı~\~~y~\\,~n\\L 
Muhtelif ilim mevzu ve metodları üzerinde yeni 

görüşlere sahip kuvvetli bttürk ilim nesli yetiş iyor 
Türkiye Cumhuriyeti hüklı .. 

meti, bugünkü Üniversiteyi tesis 
ve teşkil etmekle bilgi ve kültilr 
hayatımızda büyük bir yenilik 

yapmıştır. 

Üniversitemiz emin adımlar
la ve bir usul dahilinde inkişaf
larım yapmakta ve memleket i
çin her gün daha fazla faydalı 

olmağa çalışmaktadır. 

Bugünkü üniversitemizi, dün 
lcü Darülfünundan ayıran fark· 

la.r çok barizdir. 
I:Ier ikisi arasındaki farkı: 

' Tedris kadrosu, kredi, · ve ça
lışma ve çalıştırma metodu nok
tasından tebarüz ettirebiliriz. 

TEDRiS KADROSU 
Üniversite tedris kadrosu: 

Profesör, doçent, llıni yardımcr, 

asistan n teknik yaı dımcı olmak 

Uzere beş zı:imreye ayrılır. 
Profesörlerin bir kısmı mül

ga darülfünundan gelme bir kıs

mı da yenidir. 

Yenilerin ekserisi ecne-

bi profesörlerdir. Bir kısmı da 
neşriyat ve ilmi eserlerile ihti • 
saslarını ispat ettiklerinden üni·/ 
v~rsiteye seçilmiş kimselerdir. 

Üniversitemiz profesörleri-
nin br çoğu beynelmilel 
tanınmış şöhrettedirler. Bunla
rın muhtelif dille.rde neşredilmi~ 
eserleri me'.!cuttur. Fakülteler 
tarafından neşredilen mecmua -
larda çıkan orijinal travaylar 
'dünya ilim mecmuaları tarafm
aan iktibas edilmektedir. 

Bu kuvvetli profesör kadro. 
sµ, doçent ,lmi yardımcı, asistan 
'1e talebelerin yetişmesi için var 
k~vvetile çalışmaktadır. 

DOÇENTLER 

Doçentlerin kısmı azamı Av
rupada doktora ve yüksek tah
sil yapmış, bir kaç yabancı dil 
bilen gençlerdir. 

Doktorasını yapmamış olan
lar da doktora yapmak üzere Av 
rupayı gönderilmektedir. 

Profesörlerle doçentler ara
sında ııkı bir teşriki mesai var
dır. Bu çalışma iştiraki doçent
lerin inkişafında müessir olmak~ 
taıdır. 

Bir kısım doçentler fakülte -
ler mecmualarında orijinal tra -
'Vaylar neşretmektedirler, 

iLMi YARD IMCILAR 
Hemen hepıl A vrupadan ge

tirtilmi~ olan ecnebi ilmi yardım• 
c.!I~r, p rofesörlerin ilmi araştır

- kURUN'un l LA. VESt 

.. .. oratuvar 

Oniversitedc llir ders 

malarına yardıı.. c.ttkleri gibi, 

asistan ve talebelerin yetişmesin

de de faydalı olmaktadır. Maa
mafih, bunlann yerine T{irk e· 
leman1ar yeti§tirilmektedir. 

ASiSTANLAR 
'.Asistanların ekserisi, Avrupa 

patla yüksek tahs~; yapmrş genç 
lerdir. 

Bunlardan bir kısmı da, bu~ 
rada, profesörlerin nt'zareti al -
tında doktora yapmış ve yapmalc 
tadırlar. 

Etüt ve staj içn Avrupaya a-

sistanlar gönderilmektedir. 

TEKNiK YARDIMCI L.~R 

Profesör, doçent, ilmi yar .. 
dımcı ve asstanların ilmi araştır"' 
malarda yeni, yeni cihazlara ih
tiyaç hissettikleri görülmekte " 
tedir. Bu cihazlar bı:rada, Üni· 
versite ate1yelerinde yapılmakta• 

dır. 

Bu husuta getirilr.ıiş olan ec. 
n ebi mütehassıslardan çok istifa• 
de edilmiş, ve Türk elemanlar 
yetiştirilmiştir. 

ONIVERSITE ATELYELERt 
Muhtelif bakanlıklara bağlı 

laboratuvarların da arzu ettik· 
leri alat ve cihazları yapmakta• 
dır. 

K REDi 
' Türkiye Cumhllriyeti hüku .. 

meti, Üniversite için elinden ge• 
len maddi yardımları esirgeme
miştir. Enstitülere ihtiyaçları 

nisbetinde kredi verilmiş ve Av• 
rupadan bir çok kitc.p, aJat ve
saire getirilmiş ve getirilmekte -
dir. 

Yeni yapılan Lıiyoloji, ve 
teşrih enstitüleri il~, Üniversite 

.rasathanesi ve yeni pavyolar i • 
lim şerait ve malz~mesini haiz 
olduğu gibi, bu husustaki nok "' 
sanlar da peyderpey ikmal edil
mektedir. 

Profesör, doçent, ilmi yar
dımcı ve asistanlar yeni buluşlar. 
için mütemadiyen çalışmaktadır
lar. 

Araştırma her saııada devam • 

etmektedir. Bulu~lar, ya bro~r. 
halinde, yahut ta fakülteler m~'.:"' 
mualarında neşredilmektedir. 

Dersten başka, talebelerin bil 
hassa laboratuvar, seminer ve 
tatbikat görmelerine itina edil .. 
mektedir. Seminer, tatbikat ve 
laboratuvar saatleri, her sene 
artmaktadır. 

Talebelerin şah!>! mesaiye 
alışmasına .sok itina edilme!de~ 

dir. · 

Üniversite, bir kül halinde .• 

yen11iklere doğru ilerlemektedir. 
Bu ilerleme dolayısile, muhtelif 
ilim mevzuu ve metodları üzerin 
de yeni görüşlere sahip kuvvetli 
Türk alimleri yeti~eceği gibi, :llc 
ve orta tedrisat elemanları da bu 
yürüyüşten çok istifade edecek~ 
tir. 

Memeleketin irfan seviyesi 
yükselmektedi.r ve yükselecek~ 

tir .• 



rinde gUzeJ sanatlar akademlsI 
direktörlüğüne kadar getirmişti, 
ve oraya gelince, zevkini ge.rek 
talebenin maneviyatına, gerek 
binanın için aşıladı. 
Namık İsmail müdllrlüğü zama 

nında, talebe, Pariste gördüğüm 
sisteme göre yetiştiriliyordu. Bi
rincilik konkurlarr vasitasile, her 
sene Avrupaya birçok ressam ve 
heykeltraş gönderiliyordu. 

Avrupaya gidenler arasında, 

birçok meziyet ve kıymetlere sa· 
hip ol!inlar vardı. Bunlar Avrupa 
nın göz bilgisini benimsemekle 
beraber eserlerine kendi şahsiyet 
!erinin zevklerini, hususiyetlerini 
ilave ederek mahalli sanat seviye 
sine nazaran, yüksekliklerini ba
riz bir şekilde gösterdiler. Lakin 
bu, halkı tatmin etmiyordu. 

Bu sebepten iki vaziyet hadis 
oldu: 

1 - Ya ressam halkın seviyesi 
ne inecek, 

2 - Yahut halk yeni resim 
seviyesine yükselecek. 

Bu iki şıktan yalnız ikincisi 
unat inkişafı demekti, bunun 
için ressamlarımız lıer tüd;i çare 

lerc başvurarak çalıştıla.r, çalış

malarının semerelerini sergiler, 
makaleler, konferanslar ve kitap 
larla göstererek maksc.tlarının yo
lu üzerinde ilerle~ler. 

Gayemize vasıl olduğumu:'.u 

iddia et~ek mükemmeliyete 
vasıl olmak gibi bir şey olacağı'l
dan maksada vasıl olduk diyeme
yiz. Lakin, bu gayeye doğru yü
rümek, çalışmak .. İşte bu inki~af 
demektir 

Bunun için maddi, manevi 
yardımlara ihtiyacımız vardı. ve 
bulların bize verileceğine kani 
idik. 

Nitekim esirgenmedi, verildi 
Bug>:in sandtkarlarımız, ayni ça
lışmaya devam ediyorlar. 

Burada büyük bir istitrad ya• 
parak, Burhan Topr3ktan bahs
etmek isterim. 

Kendi ressam olmadığı halde 
güzel sanatların inkişafına çok 
yardımı olan bu şahsiyetin mü .. 
ırcyyis vasfi samıta karşı olan 
aşkıdır, Bundan başka, ve daha 
mühim olarak, Burhan Toprak 
fevkalade çalışkandır. İşte bu 
meziyetleri, onun güze) sanatlar
da görülen bir boşluğu doldurma 
ğa sebep olmuştur. Bu boşluk, bir 
"otorite,, lüzumu idi. Belki bizde 
bunu temin edc.4.:ek şahıslar vard.ı. 
amma, kimse kendi memleketin
de peygamber olamayacağı için, 
onu dı~arcfan ararriak icap etti. 
Burhan To~ak bunu yaptı. Bu 
Ôtorite, taHlıimize, Leopolcl Le
~rıin •ths:ııcla kar~ımıza çıkr.l: ~ 
bulur.u1,\'lr. 
.......... a11ı:mı.wıııı:a 

Onbeş yıllık 
18 - kur.1m'1•.'\ H A.VE<"·I 

Leopold Levl memlekete, aka" 
demizmeden uzak olmakla .bera 

ber bugün A vrupada hükıi.im sü
ren ve "yaşaynn sanat,, ismi al
tında izm .... !erin aksülameli ola
rak ve aslen şekle hürmet ve ru
cu ile ifade olunan sanat hareke
tini getirmiştir, ve bu temayülü 
temsil eder. 

Halbuki Avrupadan dönen bi
zim sanatkarlarımız, muhite kar
şı mücadeleden başka, bazıları 

Almanya, bazıları Fransada tah
sil ettikleri için, aralarında görüş 
ve nas farklarına düşmüşlerdi. 
Leopold Levinin şahsında beli
ren salahiyetin taze olarak sanat 
melekesi olan Paristen gelmesi 
de bu hususta faydalı oldu. 

Hulasa: 
On beş senelik cumhuriyet 

devresinde Türkiyede resim, hal
kın seviyesini aşacak derecede te
kam:.il ve inkişaf göstermiştir. 
Yukarda anlattığımız gibi, res
samlarımızın fenalığından değil, 

bilakis, iyiliğinden ve mükem· 
melliklerinden doğan bu anlaşıla 
mamazlık hadisesi bir vakıadır. 

Lakin, resim kültürleri, bizim 
halkımıza nisbetle daha olgun 
yabancı memleketlerde ressamla 
rımızın açtıkları sergiler büyük 
muvaffakiyetler kazClnmışlardır. 

Bu, anların kıymetlerine bir 
delildir. Bu delilJere, bizim iddia
larımıza ve sa lahiyetimize inan
mayanlara karşı, resim mütehas 
sısı olarak getirttiğimiz Leopold 
Levinin şu sözlerini zikretmek -
le yazımı bitireceğim: 

- Genç Türk ıessamJarı Fa
ris ve Londrada bir ser,gi aç
salar, ora sanat muhitlerini hay 
retler içinde bırakmak kabiliyeti
ne maliktirler. 

ARtF DlNO 

' - işte onbeş yıl var ki -
Onun büyük yolundan biran sapan kahrolsun. 
Gündelik hırsa uyan, fayda kapan kahrolsun, 
Duymadan inanmaıian riya yapan kahrolsun, 
Koymuşuz başımızı bizler onun yoluna. 

Onun büyük yolundan biran sapan kahrolsun. 

* • * 
İşte on beş yıl var ki benziyoruz bizbizo 
Kulağımız sözünde, koştuk açtığı ize; 
Vatan rahle, o üstat; yirmi milyon diz dize; 
Bize her iş tabii, ile her i~ mucize; 

işte on beş yıl var ki benziyoruz bizbize. 

• • * 
İşte on beş yıl var ki Tanrı aramızdadır; 
Evet: Yerde, bizimle, ta 'ön sıramızdadır. 
Evvelce uyuklayan, duran, düşen ne varsa, 
Şimdi hepsi ayakta, yürüyüşte, hızdadırl 

On beş yıldanberidir Tanrı aramızdadır4 

• • • 
Herkes yurttaş, herkes bir; kuzuda sulh, kurtta sulh; 
On beş yıldanberidir cihanda sulh, yurtta sulh .... 

Behçet Kemal Ça& lar 
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Memleketimiz kahramanlar yetiştiren bir yurt olduğu kad:ıı 1 
oir çiftçi memleketidir de .• Her sene ektiği mahsulü devşiren 

köylü bu mahsulü istihsal hususunda döktüğü alın terine muka-

l
!>il onu iyi satmasını da ister. Bu maksatla muhtelif buğday 1 
mmtakalarında yapılmı~ olan• silolar köylü emeğinin hiç te he· 
der olmadığmı bize anlatan ne güzel bir işarettir, " -

.._...-,-........,...... 

~ • , 

Curnnurıyet Türkün engin gücünü tan~tır 
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"'"' YOL SiYASETiMiZ ' 

J 
tısadi bünyesi üzerinde dikkate 
layık tesirler icra etmiştir. Her 
sene döşenen 200 kilometrelik 
yol ve yabancı sermayenin Mi. 
kimiyeti:lden kurtarılan şimen· 
diferler zirai mahsullerin, ham 
maddenin, ticari emteanın sev
ki, turizmi teşvik, milli piya
sayı tesis, pazarlarda ucuzluk, 
sanayii teşvik. iş hacmini art. 
tırmak, imar faaliyetine yar
dım gibi tesirler vücude getir. 
diğini görmek içb fazla müdek 
kik olmağa ihtiyaç yoktur. 

Şimendifer cumhuriyet se

nelerinde zirai kalkınmanın bir 
amili olmuştur. 

.Mesel~ zahire na ' ·Jiyatında 
gösterdiği sühulet, tatbik edi
len ucuz tarife hayat ucuzlu
ğunu temi:ıdcki bir maksada 
hizmet etmektedir. 

Nakliyattaki sürat, ve tari
felerde tatbik edilen yti7..de 40-
60 miktarındaki tenzilat, bil. 
hassa ihracat en:teası ol!m ar
pa. yulnf, ,çavdar nakliyatHldl\ 
esasen inik olan tarife!erind.en 
yiizde 30 - 70 nisbctinde te!4-
zilat yapılmaktadır. 

Zirai aletler, zirai amele' 
nakliyatı da hususi bir tenzila- , 
ta tabi bulunmaktadır. 

Maden nakliyatı da hususi 
bir surette tenzilatlı tarifeye 
tabi tutulmuştur. 

Madenler Türkiyede tonu ki-· 
Jometre başına bir kuruş nakli. 
ye ücreti vermektedir. 

Maden kömürü de ormanları:ı 
muhafazası maksadile tonu kilo 
metre başına bir kun•2a ır ':• 
ledilmektedir. 

Yolcu .nakliyatı tarife!eri in
~irilmekle memleket içinde tu
ristik faaliy<!le bir kapı daha 
a<;ılmış. vatandaşların müna 

sebetlerini birbirlcrile daha zi. 
yadc sıklaşlırmağa sebep ol· 
muştur. Şimendiferler iş hac
mini arttırmışlardır. Her se::Je 
yapılan yol bir çok vatandaşı 

iş sahibi ettiği gibi uzayıp gi-

_.,,....-- ( 

den dcmir;•olları da her gün 
yeni, yeni iş ve meslek adam
ları kazlnmaktadır. Bu faaliyet 
bizzat işin hududl!nu genişlet
mektedir. Mesela yeni istasyon 
ların eksiklikleri lam:ımla:ı-

... . -

Oımılıiiriyetin ölnıez cserlcriıı~lcıı 

makta. faaliyet arttıkça vası." 
taların miktarı da çoğalmak~ 

tadır. Şimendiferin ecnebi ser. 
maycsi emrinde iken oynadığı 

rolle taban tabana zıt bir .haki~ 
kat bugünkü şimendiferin hiz
metlerini tebarüz ettirmektedir, 

Cumhuriyette:ı evvelki devir
de .şimendifer bir istisuıar va. 
sıtası idi, gümrükten dahile 
doğru giden emtea ucuz naklo
lunur, dahilden dünya piya. 
sasına doğru giC:en eşya ayni 
hat üzerinde daha pahalıya ta• 
şımrdı. 

Bunun tek scbeb~ Türkiyeıin 
fethi hususunda yabancı ser
mayeni:ı rayı, lokomotifi 
bir istila ordusu gibi kullan
masıdır. O zaman millet şimen. 
difer içindi, şimdi şimendifer 

millet içincir. 

Hara yollan: 
İmparatorluk cevTindc Tfü-It 

milleti:ıin folkloruııe mal o!nn, 
edebiyatında, ~iirinec. darbı

mesellerindc kendisini daiml. 
hissettircln bir hasret nıevzuu 

olarak yol m~clcsi mevcuttur. 
Yolsuzluk. ,.~·· • "':.h nakil \'3. 

sztalarına w '·ııilc §artltıra. 

göre yapılmış yc;Jl;ır vtı tıı.r<l:ı. 

irtibatı temin etmekten ur.o:'ıı1t, 
onlar küçük arızalru l?... ·.:r.t:ı.nfa';! 
ları birbir.i:"ıden nyaM::k i~!..-ı. 

vücude · g<'Uri!m iş cn:;,,ll~rdl. 
tmparatll:-lui;un c·ı: ..... 'ıı:r!yet~ 

c1cvretti.ai yoll:ır !·u ~'::: '·'ı> 
JS::'.03 kilometr~ id•. 1[• t1n•r";~ 

cumhuriyet b~ı mikt!ır: ~9 b:;• 
·.kilometreye ibl&~ r!· ~ 1 ·~ :r-ne 
i~inclc Y'lrzlıın yoıJ .. rı, koiU .. si 
cl 0 GC'~işmi~:ir. l'rm'r.•nll"T"'' 
b"sJiyrn r:t'rir:~r ~rsısr.::chl~ 

r l~'!rlc'.' :'1'1 ),!!il cl::ım'lrı vaz:f .. :i• 
(iJ:'tfı •ı !:'"1, ırw ~"' ........ ,.J 

7 - J\1·1 .l"\"11, IL\\"J'.~ t 



~ ~\"')~ "'o,, ~q''~'T '"'"'~...,_a."\ '"\\.....:\. 
lı:mmruun chı::.mm\~e\l\ "b\r un-

suru halini almışlardrr. 
Yol meselesi Türkiyede mü. 

hiın miktarda müncv'\·er clema 
nm vatanın her köşesine yn
yılmas"'3- da vesile olmuş, mü. 
hcndis ve fo:ı memuru sıfatile 
bir çok münevver Türk vatan
daşı yol boylarına bir medeni· 
yet rehberi, iş ve meslek ada
mı olarak dağılnıışlardır. 

Yol meselesini Türkiyede bir 
killlür ve piyasa irtibat unsu.. 
ru olarak ~ken Türk tek 
nik ve uldsının «?serleri olan 
bilyük köprüleri de hatırlamak 
iktıza eder. 

Cumhuriyet devri yolun bir 
devamı olan köprüyü ~ehiz
meUeri:ıden biri saymış ve onu 
tahakkuk ettirmek için bUtçe_ 
sine her .sene ehemmiyetli ra
kamlar ilave etmiştir. 

:tmpnratorluk devrinin köp
rüleri bazan halk arasında f e
lfıketin timsali olarak kaydedi. 
lir, ha.zan o imliya.zlı insanlara 
mahsus bi!' yol şeklin.de tasvir 
dilir, ibazan da suiistiınalin ve 

em:ıiyelsizliğin aıameti sayılır

dı. 

H~lk hikayelerinde ekseriya 
:afilelerin, bilhassa gelin alay. 
rnım nehir üzerinden uçan 
- köprü ile birlikte boğuldulı:
rma anlatır. Halk türkülerin· 
> uçan bir köprü ile birlikte 

i ğulan i:ısanların feryadı ne 
dar derinden duyulur. 
Köylü için köprünün bir adı 

a "Pruja yolu,, idi, çünkü köp
lcr an.cak mühim adamların 
çebile'Ceği imtiyazlı bir yerdi. 

·)ylünü:ı ondan geçmesi mene. 
l•~ irdi. Köpr• 1 - - · ~ .. •nı ..-r '""-

Türk(ye 

'l .~· l • un it,.-',.\" ı·: ... t 

~T\Ül.'n~an \.c'i\\'i\ ve \~'\c\."mc11!r,c va 

%.Cdi\mi§Ür. 

Ecnebi sermayeli :şirketlerin 

en ehemiyetiisi ve büyüğü ola.:ı 
lstanbul elektrik ,§irketi, hükfı• 
rnetçe satın alınmış ve 15 inci 
cumhuriyet yılının ~efli ve' 
kıymetli bir hediyesi olarak,' 
millete mal edilmiştir. 

imar hm'e1cet1erimizdeıı biri aahn: Anbıra Çubuk barajı 

Bunda:ı evvel lsta.nbul \'C tz . .' 
mir tele.fon, Istanbtil ve lzmir' 
Rıhtım, Üskildar - Kadıköy su 
ve 1mıir havagazı şirketlerinin 
ecnebi:sermayesile olan alakala 
n k~k: milli müesseseler. 
meyanına ithal edilmi§tir. 

ler emniyet hissi vermiyen bu 
köprülerden soyunarak ı;eçmek 
mecburiyetinde idiler. 

15 senelik cumhuriyet dev. 
rinde 84büyük köprii yaptırıl
mıştır. 

Su i§lcri: 
Türkiyenin su politikasını ta

yin cde:ı onun coğrafi manza
rası ve iklim şartlarıdır. Genç 
uağlarla çevrilmiş bir yayla 
memleketi olan yurdumuzda 
devletin su ile mücadelesi iki 
:;;ekildc cereyan etmektedir. 

Birincisi bol suya karşı ted_ 
bir, ikincisi susuzluğa' knrşı ted 
bir. 

Aknr suların zaman zaman 
yaptıklan tagkmlıkların önüne 

geçmek, o:ılan zirai faaliyete 
muzır olmaktan kurtarmak. bir 
taraftan devlet vazifesini hali
ni aldığı gibi, kuraklığın da 
mahsulleri imha etmesine kal"§ı 
çareler aramak su politikası_ 

nın ana hattını t.eşki !etmekte
dir. 

Su politikası. plan ve te<JVi 

ıat esasına dayanm:ıkta ve ve· 
rimli ncticelerbi vermekte ge. 
cikmemcktedir. 

Teşkilat bakımından memle
ket 12 ınıntn.kaya aynlmış ve 
faaliyete başlamı§tır. 

Ankara Çubuk barajı , müte_ 
addit kanallar, kurutma işleri 

bu devrenin realizasyonları a
ra!'!ındadır. 

Nafıa i.~leri gören şirketler: 

Cumhuriyetin onuncu mesut 
yılı:n idrak ettiğimiz gün Tür
kiyede umumi hizmetler gören 
imtiyazlı şirketlerle belediye ve 
mahalli idareler taI'af ından vü
cude getirilen amme müessescle 
ri 98 idi. 

Cumhuri~etin ilanında ser. 
mayeleri tamamen ecnebi olan 
dokuz muhtelif şirket varken 
ıs cumhuriyet yılı zarfında 

141 i elektrik, 1 i havagazı, 1 i 
tramvay olmak üzere 143 şirket 
ve müessese kurulmuş ve bun
ların ekserisi Türk f e:ı adamla. 
r ' Jo i .. ~; • ,..ri ,." ~"rmnyf'darları 

Posta> tclgrof, t.clefcn: 
latilnakalitıa başbaşa giden 

işlerden biri de muhabere iş_ 
leridir. 

tktısadi kalkınmanın, rnem. 
lekctin muhtelif mmtakaları 

arasındaki muhabere münase• 
betlerini arttırmış olduğu bir 
hakikattir. Cumhuriyet devri 
mulıaberattaki artışı, muhabe.' 
re vasıtalarının daha geniş milt' 

1 

tarda personel kullanması:ıa ve. 
daha. vasi teşkilat vücude getir~ 
mesine sebep olmuştur. Telgraf 

' hatlarına cumhuriyet devrinde 
1042 kilometre ilave edilmiştir.1 

Telefon tesisatı memleketin~ 
hemen her tarafına dağılmıştır.~ 
Şehirler arası t elefon• tesisa tr ' 
Cumhuriyet devrinde inkişafa,. 
başlamıştır. 

Hm,"v.J mkliyatt: 
Dünyada bile henüz demiryo• 

lu ve denizyolu, cadde. şoJ 
se gibi büyük iktısad1 mahiyet

1 

alamıyan Jıava yolu faaliyetı1 
1 

Türkiyede büyilk lbir ihtimam • . 
la inkişaf halindedir." 
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nneş senede 

Edebiya 
Yazan: Hak 'kı Süha 

'B tZtM Kenan Hulusi, on 
beşinci yıldönümıJ için 

gazetenin bir ilave hazırlandığı· 
nı ve bana da bu son çağın edr
bi tarafını bıraktığını söylemi~ -
ti. • 

Bundan bir sene kadar ön
ce, yeni neslin genç istidatları 

hakkında, bazı görüşlerimi yazı

şım, belki bana böyle bir vazife 
ayrılmasına sebep oldu. Daha 
başlarken şunu belirtmeğe çalı~- t-

malıyım, ki şu, bu şahsiyetler 1-

çin, bazı fikirler söylemek baş
ka, bütün bir devrin, ba~lı başr
na bir çağın sanat karakterini 
ortaya koymak, gene başka bir 
§eydir. Birinde fikir mimarisi i
sin harç hazırdrr. Ht.rhangi bir 
hüküm safhasına varmak için o 
!hart.;ı yuğurmak, "eser,, denilen 
taşları üstüste koymak pek zor 
bir iş sayılmaz .Fakat mesel~, 

bir çağın düşünüş ve duyuş a
kışını belirtmek olunca, insanın 
;;yağı altındaki toprak ansızın 

kayar. 
Sanat değişmeleri, eğer gcr

sck ihtiyaçların verimi iseler, 
yalnız şür, nesir ,.gibi~ sözle yapı 

lan hüner sahasına münhasır 

kalmazlar. Resim, heykelde, mu 
1 .k. . "d d l . 
1
61 ı, mımarı e e onun eser en 
gör(inür. • 

güzel sana\\ar 

Resim 
Yazan: A ril [)f no 

Burada Tcsimden bahseder-' 
ken, bugünkülerin inkişafını gös-ı 
termek maksadile eskilerin kıy-' 
metlerini inkar cd~cek değilim, 
Fakat mevzuumuz o:ı beş senelik 
cumhuriyet devrinde Tesim sa

natında gösterilen inkişaf ·olduğu 
için, onlardan, bu devreyi açmış 
olmak itibarile yalnız, merhum 
Namık lsmalli ele alacağım. H~. 
ondan sonra da kronolojik biz: 
sanat tarihçesi yapmak istemiyo 
rum. Zira inkişafı l;fü.teren tarih 
ler değil, şahıslardır. 

Namık İsmail ile bundan 28 
se:1e evvel o Ga'latasaraymda, rea 
um Şevket beyin talebesi iken 
tam~ışt1m. Bu esnada, İstanbu11 
la, mösyö Andre isimli b"r .Frah 
~ız ressam gelmişti . Bu zat Paris 
güzel sanat ar mektebinin n:ezun 
larındandı. Namık İsmail ile ben, 

•mösyö Andrcnin, Tokatliyan kat 
şısında bir mefru~at mağazası 

sahibi olan kayınpPderinin evin· 
de, en üst kattaki camlı atelye.( 
sinde resim dersi alırdık. Nam:'" 
ğrn orada, Neronun alçıdan yapıl 
mış ·kocaman bir kafap.ınm fiizen 
ile bir desenini yapuğmı hatırla" 
nm. 
Namık 1s:r.ai1• !· · ·ı- ... _ 

t azam, itinalı bir gençti. Bu me• 
ziyttleri, onu, cun:huri, et cL v• 

Böyle bir .ham~eyi, bir bü
tün "kül,, olarak e!c almak biz
de pek giiçtür. 

~Jtl 'Nwullah Cemal Berkin bir tablosu Lütfea faT1 ıwiriniz 

Çünkü evvela, ele alacak o
lanınız, böyle kaplayıcı bir gö
rüşün sahibi değillerdir. Sonra 
yeni cereyanı. aydınlık içinde 

(Devamı 22 ir,•..ide) 

Cumhuriyet bütün güzel sanat 
:ıuxbrinde olduğu gibi bilhasaa 
~usikide de Türk gençliğinin 

~seil ehliyetini tebariix ettir. 
... Musiki, hususi toplanblardan 
kıknrak ısahncye ve radyoya inti

ettiği gibi memleketin dört 
hir lıtöıesine yayılım§ halkevle
rlndıe fevkalade kabiliyetler ken
laini gösterdi. 15 yıl içinde Türk 
' 'ntus.ikisinin yürüclüğü yolda a1-
~L'I adımlar, .. Türk bUnyeıinin 
~vnıpa müzik lld:lt:Urüne ne b
Ctar ehliyetle te1:iarüz e\tiğine en 
üyük birer ~elildir. 

\ 
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Cumhuriyet bir idealdir 
n 
Ü 

her ad ıa 

e t 
ını 

k 
ür an n u r u 

Tabiate baktığınız zaman in

sanı hep eksik.. zayıf, kusurlu 
görürsünüz. Fiziki kuvvetlerin 
daimi ve amansız şiddetlerin~ 

maruz olan bu insandır .. 
Hayvani ihtiraslarının zorunu 

çeken yine bu insandır. 
Kötü bir aile terbiyesinin, ya

hut yanlış bir meslek terbiyesi
nin zararlarını bütün ömrümde 
çeken yiııe bu insar.<.lır. Bütün 
bunlar yitmiyormuş ı:;ibi anasın

dan babasınd~n, r.atta dedele
rinin uzviyetinden tevarüs et • 
tiği hastalık ve sakatlık mirasını 

nefes aldıkca taşııan, kendine 
vücut verenlerin gür.ahını çeken 

yine bu zavallı insandır! ... 
Yalnız bu bakımdan görülür.ce 

insandan daha sefiJ, acımaya on· 
dan daha.Jayık hangi yaratık 

vardır? ... 
Fakat, insan şu kemik ve kı

rılabilir iskeletten, şu et, kan 
ve çürüyebilir uzviyetten ve şu 
içgüdüler, kör ihraslardan ibaret 
değildir. Gözüne teleskop takan, 
parmaklarına makine bağlıyan, 
denizlerde yürüyen, bulutlarda 

uçan~ güne~i, maderJ, hayatr, 
nebatı, hayvanı, hatta insanı 

kullanan, ölüme çare arayan yi· 
ne bu in!.<ındır ... 

Bütün bunlar n~b:ıtta, hayvan
da, il!:el medeniyetlerde olmıyan 
bir teknik sayesinde. 

Pal:a~ bu teknikte tesadı.ifen, 

yerin altından 'biten, bir şey de
ğ!l, yalnız yüksek ve uyanık sos

yetelcrin i~i. .. 
İnı;anın zaafını kuvvetle kar

şılıyan yine insan, zayıf, kül .. 
türsüz insanı yene:ı kuvvetli ve 
kültürlü insandır. Bu kültür ve 
bu kuvvet tek sebepten ileri ge
liyor: nerede insan denilen bu 

zayıf ve aciz yaratıklar yine 
ölür insanlarla insanlık yolunda 
birle~meyi ve kaynaşmayı bilirse 
orada mutlaka bir medeniyet do
ğuyor, sevgi ve saygı ile ideal 
ilmi, teknigi, ve ekonomiyi doğu 
ruyor. Maneviyat maddiyatı 

yaratıyor ve bu maddiyat tekrar 
insanın maneviyatı üzerine mü

essir olıyor. 

Hl - l\l'HrX.un 1 b.'\YESt 

Yazarı : ismuil Hı.kkt llaltucıoğlu 
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Cumhuriyet bu zayıf ve aciz 
insanın tanıyabildiği, kavriya -

bildiği ahliiki ideallerin en yük .. 
seği ve en ahlakisidir. Çünkil 
yalnız bu cumhuriyet idealinde" 
dir ki insan Allah gibi varlığın 
en yüksek hikmeti ve hayırlann 
en yükseği olarak anlaşılıyor, 

kabul ediliyor. 

Cumhuriyet \Jir ic!efildir. 
aklın izah edebileceği, kalbin 

duyabileceği, iradenin iştirak 
besliyeceği en yüksek en büy-:i!c 
bir ideal. İnsanlar bu mutlak i"' 
dealin istediği mutlak kemale 
mutlak eyiliğe, mutlak doğrulu• 

ğa ve mutlak giizelliğe erişebile"" 
' cekler mi? Belki hnyır;fakat, 

insan sonsuzluk gibi tc.nıdığı bu 
kemal idealin inanmıya, büstü

t:in erişemediği ve belki de erişe 
miyeceği bu idealin gerçekliğini 
kabul etmiye mc•v"ourdur. Nasıl 
ki bütünüyle tanıyamadığımız 

bu kainat yokolduğu gün bizim 
dünyamız da sönecektir. Bunun 
ıibi, Cumhuriyet yokol .. 
makla bütün insanlığımız da ö .. 

lecektir. 

Güneş sisteminde insanın yeri 
nekadar küçük olursa olsun var .. 
lığını onun ışıkları kadar kendi 

emegine borçludur. 

Cumhuriyet rejiminde de böy .. 
le. Rejim karşısında ferdin zaafı: 
aczi nederece büyı:il: olursa ol .. 
sun, ona. bütün cle~erini kazan-4 
dıra.n ahlaki cehri olacaktir. Herı 

kes kendi üzerine düşen vazifeyi 

yapmalıdır, herkes. 

KusurlarımıZl gidermek, ek· 
sikliklerimizi tamamlamak, aczi .. 
mizi yenmek için çalışmak, ke ,. 
male inanmak, ona her an bili 

de.rece daha yaklaşmak yaşadığc 
mız müddetçe ölünceye kadar. 
Bu hep bu böyle olacaktır. Cum-4 
huriyet bir idealdir, ona doğru 

her adımı atmak için büyük bili 
kuvvet sarfemek gerektir,. Hür, 

insana yakışan durum budur" 

Çamlıca 25-10-938 

l.H. Btıltacıoğlu 

/ktısat TTckalcti işleri/ 
Cumhuriyet idaresi, Türk ik~ 

tıstıdiyatım müstakil bir mille· 
ti yaşatacak karakterden ve or. 
ganfardan mahrum bir halde 
eline almıştır. 

Bir yandan geri teknik, bir 
yandan koloni ~artları ile işli.

yen yabancı sermayesinin ta• 
hakkümü, memleketi harap bir 
hale koymuştu. 

Cumhuriyet idaresinin ilk işi 
müstakil bir millete layık mil. 
li bir ekonomi cih!!ZI kurmak 
olmuştur. Bu cihaz cumhuriye
tin on beş yılında devamlı bir 
surette inkişaf ve tekamül et· 
miştir. 

~ 
H ytlda biiyiik nıııvaf fakıyctle yapılan i§lerdcn biri: Su işlı;;rinde bir ıslah ameljyosi 

SatUıyilcşmc: 

Cumhuriyet devrinden evvel 
memlekette endi;stri namına. 

• zikre değer bir mevcudiyet yok 
tu. Lozan sulhunun tabii neti. 
ccleri arasında Türk endüstri
sinin kuruluş faaliyeti de göze 
~arpar. Bir taraftan kanuni ted 
birler, bir taraftan tamamen e
konomik mahiyette olan planlar 
Türk sanayileşme hareketini 
hızlandırmıştır. 

Bilhassa endüstri hareketini 
sevk ve idare eden organizas. 
yonlar milli endüstrileşme faa
liyetini tanzim etmektedirler. 

~itekim, daha 1924 yılında, 
de\'let elindeki sanayi müesse· 
selerini ıslah \'e inkişaf ettir. 
rnek, yeni ihtiyaçları karşıla

yacak sanayii tesis etmek ve sa
nayi müesseselerine kredi te. 
min etmek gayesile kurulan Sa 
nayi ve Maadin Bankası, Here
ke, Bakırköy, Feshane mensu· 
cat fabrikala:rile Beykoz Deri 
ve Kundura fabrikasını işlet. 

mekte idi. Banka bunlara ilfı· 

veten Uşak şeker fabrikasını, 

Tosya ve Maraş çeltik fabrika
larını da işletmeye açtı. 

:~ Haziran 1933 tarihinde İS<', 
Kamutayın kabul ettiği bir ka. 
nunla ve 20 milyon lira sermaye 
ile tesis edilen Sümerbank, Sa
nayi ve Maadin Bankasile bu· 
nun halefleri olan Sanayi ve 
kredi bankasının ve Sanayi o. 
fisinin yerine geçti. 

Slimerbanka verilen vazifeler 

zam eden birinci beş yıllık sa· 
nayi programının tatbik vazife. 
sini Sümerbanka vermiştir. 

Ana ham maddesi memleke
timizde mevcut \'eya içerden 
tedariki mümkün olan, biiyük 
sermaye ve teknik istiyen bu 
ana sanayiin, birkaç madde rnüs 
tesnn, istihsal knpasite•inin her 

ı-. -_.; 

le mUtenasip olarak ihtiyaçlar.ı 
karşılamak üzere muhtelif ta
rihlerde Kamutay, Bankanın 

sermayesine ilaveler yaptı. Bu ~ 
gülJ Sümerbankın sermayesi 
80.5 milyon lirayı bulmuştur. 

Siimerbank ı. bu sur~tle kurul 
duktan sonra cumhuriyet hükfı
meti memleketimizde ilk mer. 
hal.:>de tesisine lüzum gördüğii 
ana ~anayiin kurulmasını istil-

şeyden önce memleket ihtiyaç 
ve istihlakile mütenasip. olma
sı gözönündc bulundulmuştur. 

ikinci beş yıllık endüstri ııro. 
gramı: 

Bu yeni programda şu sana
yi şubeleri ele ahnmIBtır: 

1 - Madencilik 

2 - Maden kömürü ocakları 
işletmeleri 

3 - Mmtaka elektrik san. 
tralları 

4 - Eı: mahrukatı sanayi ve 
ticareti 

5 - Toprak sanayii 
G - Gıda maddeleri sanayi' 

ve ticareti. 
7 - Kimya sanayii 
8 - Mihaniki sanayi 
9 - Denizcilik 
Görülüyor ki. ikinci be.ı; se· 

nelik sanayi programı da birin. 
ci programın koyduğu ana esa3 

\ hıra uygun ve fakat sermaye ve 

, 

l ekonomik mahiyeti itibarile bi
ı·inciden daha şümullüdür. ~ite

! kim birinci b~ş yıİiık prcgrama. 
göre 20 kadur fabrika teklif e
dilmişken. ikinci plana göre lm 
rulacak fabrika sayısı 100 ü 
geqecektir. 

Bu St'bcp!edir ki, ikinci beş 
yıllık sanayi plfınn.tın tahakku. 
im i!e b:ızı sanayi ·~ubelf'rimiz· 
d.~ ihraç imkfmlarının hasıl oL 
ma~ı dn m:.im!cündür. 

Çünkü "memlekette hayat~ve 
rekabet kudreti olnn ve ilk' fır
r~ı:t1 ihracatçı snr1ayi kp.fılcsi 

U>şkil edecc:lt, veya hiç olma
0

zsa. 
onlarla memleket piynarında 

b:>y öl~Uşecek sann..\ ii k0ruyo
ruz ... 

U adrn i~! ri: 
CumhuriyPt ham maC:c!cyi h· 

IC'me, madenleri irt:fm..ır etme\ 
hususunda hem tc~kılatlı, hem 
de plfııılı bir suıC'ttP faaliyete 
b,ır;'amıştıı. 

Bu iş iciıı son yıl'ardıı b:r 
t:--r'lftan M<ıd~n Tt'tklk ve Arn. 
n'1 enstitüsünü kısaea''r,1.T.A . ., 
yı ve diğer rr raftan memleltetin 
,., ~en iı:ılcrini l'Il rasyonel uı::ul· 

ı rı• bağlıyarak toprn'c alh rC'r. 
\\.:t !ı-ri'li isti~mar evlemek ve 

(Devamı 14 i.:ncür'l'e) 
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O n ltet yıllık genç 
·et:n sıhhat işleri, rakamlarla 
anlatıldığı vakit, diğer sabalar. 
daki inkişafın en üstün derecesine 
varmış olduğunu görürsünüz. 

Sıhhat Vekaletinin çok geni§ 
teşkilatı asırlarca ihmal · edilen 
ve ç.ck çetin bir mücadele ile ba. 
prılması mümkün olan sahada 
takdirle karıılanacak neticeler 
verdi. 

içtimai muavenet dairesi bü -
tün hastaneleri ve sıhhi müesse-
1eleri, hudut ve sahiller umum 

dan 4,000 i yatırılarak, 622.000 l 
ayakta tedavi edilmiştir. 

Veremle mücadele cemiyeti 
yurdun her bölgesinde faaliyette 
bulunan dispanserler veremlilere 

telden gelen yardımı göstermek i
çin seferber olmuş bir vaziyet• 
tedirler. İhtiyacı karşılayacak 

müeseselerin henüz kurulmuş ol
mamakla beraber, yakın seneler. 
de daha geniş mikyasta harekete 
~eçmek için tedbirler alınmıştır. 

Sari hastalıklardan veba, kole
ra, çiçek, kızıl, difteri, menenjit, 

Gürbüz millet, Gürbüz nesil 
-~ 

müdürlüğü, 9 sahil sıhhiye mer
kezi, 14 sahil sıhhiye .idaresi, 13 
aahil sıhhiye muhafaza memurlı:· 
ğu, 3 tahaffuzhane, emrazı sa
riye ve saircyi idare etmektedir. 
ler. 

60 sıhhat yurdu, 500 hükumet 
tabibi ve 600 sıhhat memunı, 

yurtta yurttaşın sağlık bakımı 

vazifesini üz.erlerine alm•ş bulu. 
nuyorlar. 

Sıtma mücadele teşkilatını;ı 

ba~arıları, şükranla kaydedile • 
cek neticeler vermiştir. Mücade
le teşkilatı şimdiye kadar 17 mil
yon insanı muayeneden ·geçirmiş, 

5 milyon kadarını tedavi etmiş, 
60 tondan fazla kinin sarfedil -
miş ve sıtmanın yayılmasını in • 
taç eden 1000 kilometre uzunlu. 
ğunda kanallar açılarak 350 mil. 
ıyon metre murabbaı genişliğin • 
de bataklıklar kurutulmuştur. 

tifo, tifüs, Ankilostom, Lepra, 
kuduz, amipli dizanteri, boğmaca, 
kızanulc, kabakulak mücadeleleri 
yurtta zaman zaman çok tehiikc
li hastalıkların genişlemesine 

meydan vermemek suretile fay • 
dalar vermiştir. 

Akılhastalıklar~ düşkünlerevi, 

la.Hzıssıbha' müesseseleri, beledi. 
yeler hastaneleri faaliyetleri sa
hifeler dolusu yazı ile izah edi1e· 
.miyecek kadar faydalar temin et
uaektedir. 

Cümhuriyet hükumeti, her kol 
) Öan hastalıklarla mücadele eder. 
'kcn, sağlık sahasında çalışacak 

genç elemanlar yetiştirmeği bi ~ 
Jinci planda düşünmüş bulun • 
'IP8ktadır. 
\ Yalnız büyük şehirlerde değil, 
on ücra köylerde bile sıhhi tesi • 
.. tlar vücude getirilmek için ha
zırlanan pr.cjeler, peyderpey tat
bik edilmektedir. 

Saltanat idaresinde yurdun 
bir çok bölgelerinde görülen züh
revi hutalıklar,1 cümhuriyrt sıh· 
hiyesinin açtığı amansız müca • 

ele neticesinde mahvedilmiş gi
idir. Yurtta frengili vatandaş a. 

dedi 200,000 olarak tesbit edil • 
miş, bu miktarın üçte bir tama -
mile 111davi edilmiştir. Evvelce 

Tiirk tayyareciliğinin gö.;:bebcği &ıhi1ia Gök
çen bir uçuştan evvel 

Türkiye Cümhuriyetinin çok 
yakında tahakkuk rdecelc sağlık 
ideali şudur: 

Genç ve gürbüz nesil yetiştir -
mek .için ne lazımsa yapmak, on 
beş yılda başarılan göz kamaştı.. 
rıcı muvaffakıyetler, bu progra • 
mm tamamile tatbikini cümhu • 
riyet neslinin göreceğini müjde • 
}emektedir. şıbot bırakıldığı için bir çok 

aile facialarına sebep olan bu çok 
zararlı hastalığın azalması, mem
nuniyetle kar§danacak ıslahat -
lann birinci derecelerin.den biri
dir. 

Trahom mücadelesinde de bu 
hastalık yok edilmek derecesine 
getirilmiştir. 1926 yılından beri 
kadınlardan 27 ,000 i yatınla-

rak, l 28,000 i ayakta, çocuklar. 

ATAM 
Bir yüz tanıdım ruhuma nakşoldu zamanla, 
Bir yüz ki bütün hatları şimşekle doluydu, 
Ben yalnız onun resmine daldım heyecanla, 
Benden çocuğum yalnız onun şirini duydu .• 

••• 
~ir hüzne bürünmüştü cenazeyle düğünler, 
Bir damla ya~ olmuştu denizler gözümUzde, 

- Haıretle bakarken gecenin rengine gUnler, 
Ceyretti yanan gözlerimiz fecri o yüzde. 

Tarih onun cmrile kımıldandı yerinden, 
Birkaç yıla toplandı hemen birçok asırlar. 
ha eli geçmiş sanılır yurt üzerinden: 
Gül bah~esi olmuş dün ayak !bastığı kırlar r 

• • • 
Ondan geliyor, her günümüz başka baharsa, 
Ondandır, ufuklarda ne ürperme, ne gam var ..• 
Kalbim, nefesim dursa, dUşlincem s.-:na varsa, 
Dünyayı unutsam da unutmam, bir Atam var. 

1 

Naffllok Keman 
Sağ o l saydı, Cumhuriy,etçi olacaktı 

Namık Kemali, gc:.1ç neslin ye· 

niden münakaşasına çıkarmak 

fikrinde değiliz. Namık Kemal, 
bu milletin inkılaplar tarihinde 
vatan ve b:.irriyetin en ateşli bir 

dili olarak yaşıyor. 
Onun Lu hakkını inkar edecek 

kimse tasavvur edilemez, bu hak
kı ifade edenler de Namık Kema· 
lin her satırını bugün kendisine 
fikir ve hareket rehberi yapmış 
olmazlar. 

Namık Kemal eserlerinde bel

ki hilafetçidir it~ihadı islamcıdır, 
belki saltanatçıdır, belki Osman

lıdır, Tanzimatçıdır ve büb:in böy 
le olmak ihtimalleri bt:günün nes

Jine kendisini modası geçmiş bir 
inkılapçı olarak tanımak, onu in
kılaplar müzesine yakışır bir sima 
saymak hakkını verebilir. 

Fakat ondan inkılapçı olmak 
vasfını alamaz. Ona bugün de 
mürted diyemez .. 

Namık Kemal 1306 da 49 ya

§ında öldü. Dedesi 107, babası 

84 yaşında ölmüşler. Kendisinin 
yapısı da o kadar yaşamaya 

imkan veren bir kuvvette idi. 
':Atatiirkün Samsuna ayak bastığı 
zaman 79 yaşında olabilirdi. Ata
türke inanan Abdülhak Hamid 
yaşında .. 

yon 778.647 liradır. 
Bankalara yatırılan mevdu.. 

at miktarı seneden .seneye art· 
maktadır. Filhakika 1936 se
nesinde yerli ve ecnebi :biltimum 
)>ankalara vaki mevduat yeku. 
mı 252.114.000 liradır ki, bu
Jun 86.117.000 lirası tasarruf 
nıevduatıdır. 1937 senesinde ise 
mevduat 296.821.296 lirayı bul. 
muş, tasarruf ta 100 milyona 
yaklaşmıştır. 

Faiz haddinin azami yil7.de 
8,5 olarak tesbit etmelC ve & 
öünç para verme işlerini kon-
,• ..,,;:--. ~· 
trol ve murakabe ederek tefeci. 
IJğe mruıı olmak üzere kanu:ı! 
tedbirler .alınmıştır. 

Bundan ~şka. bankalardaki .. ,, 
mevduatı korumak' için 5-6.933 
tarihinde (Me~duatı koruma ka: 

A-bdülhak HS:niti, Gazi Mus· 
tafa Kemali. 

O b!c- deha ki diyor kainata;· Arş 
ileri! 

Hümayi himmetinin şark - u garb 
l>alü • per'i 

Cihantümul olacakbr: onun bu 
~h ·eseri 

mısralarile istikbal etti. Sağ ol

saydı. 

Var imi' kurtaracak bahtı kara 
madcrinil 

ile Atatürke kucağını açacak, 

Atatürke kalb ve fikrini verecek-.. 
terin başında yine Namık Kemal 
gelirdi. 
Namık Kemalin y&Jadığı ve sa 

vaşınm şimşekleri çaktığı günler 

den yetmiJ yıl uzaklatmış bulu· 
nuyoruz. Bugünün inkılap fikir· 
lcrini yetmİJ yıl evvelki muhit ve 
ıartlara irca edenlerin gözünde 
Namık Kemal daima büyüyecek· 

tir. 
Halbuki Namık Kemalin gözü 

o devirden daha uzak, daha ge· 
niş devirlerin ufuklarını görmü,

tür. 
Namık Kemal elbette cumhu· 

yetçi idi, Onu Midilliye sürgün 
yollayan (jurnal) böyle demiyor 

mu idi? 

nwı) çıkarılmış ve bilahare bu 
kanun ilga edilerek hükümleri 
ye::iden 9 haziran 1936 tarih ve 
2999 numaralı bankalar kanunu 
ile takviye edilmiştir. 

Cumhuriyet hükumeti küçük 
sermayelere kredi temini mese
lesini ehemmiyetle ele alınış ve 
2284 numaralı kanu:ıia {Halk 
Bankaları ve Halk Sandıklan) 
tesisini derpiş etmiş lbulu:ımak-

.. - "' ""' w·· <ılı. tadır. ·{Halk Bahkasrbu sene """ . ... ... 
(193,Şl., ·açıldı. Biri ~tanbuli& 
ve diğeri Ankarada olmak \17.e. 
re f kl Halk Sandığı ~ kuritl. 
mak Urercdir:) 

Demiz ftakliyatı: 

Türkiye geniş salılllere ~· 
lik olan bir Diemleiiettir. 1400 

•"SJI \. 1 ... :--. 

kilometreaen fazla sahile malili 

Bu jurnal, oğlu Ali Ekrcmin 
yazdığından öğr~niyoruz ki, pa
dişaha damat Mahmut paşa elile 

s.unulmuş ve altıncı Kostaki adın 
da bir Rum imzalamıştı. Jurnal 

Kemalin bir mecliste (iki olan Üf 
de olur) manasına gelen arabça 

bir mısra okuduğu, bununla iki 
padişah hal'olununca üçüncü de 
hal'olunur demek istediğini anla· 
tıyor, (vatanda cumhuriyet ilanı
na çalışıyor) diyordu. 

Namık Kemalin cumhuriyet 
ilanına. çalıştığı yolunda bir "ha
reketi., nin vesikası elimizde yok· 

tur. Lakin kendisini cumhuriyete 
inananlardan görmek için yine 
kendi yazısından hirkaç satır 
almak yetişir. 

Millet hakimiyeti ve meşve 

ret usulürJ:in münakaşa olundu· 
ğu günlerde Kemale muarız olan
lardan biri: "Halkın hakimiyete 
hakkı tasdik olunduğu surette 
(cumhur) yapmaya da istihkakı 

itiraf olunmak lazım gelmez mi?, 
suretinde bir suali ortaya atıyor, 

bununla zihinleri bulandırarak, 

biç değilse meşrutiyete kavuşma 
ümidini de söndürmek istiyordu. 
lşte Namık Kemal buna (usulü 
meşveret hakkında mektuplar) 

olan Türkiyeyi cumhuriyet dev 
ri filodan mahrum bir halde bul 
muştur. lmparatorluğun kabo· 
taj hakkı:u kaybetmesi, kapi
tülasyonların hakimiyeti, ileri 
deniz tekniğinden mahrumiyet 
bu neticeleri husule getirmişti. 
Ekonomik faaliyetleri mühim 
bir safhası da ticaret filosunwı 
tesisi olmuştur. Evvelce ferdi 
teşebbüsler halinde idare edil. 
mekte olan deniz nakliyeciliği 

oibayet devletin emrine geçmiş. 
tir. 

Filo gitgide inkişaf etmekte• 
dir. İnkişaf eden filo yalnız de· 
niz ticaretinin terakkisine de
ğil, denizcilik işinin meslek o. 
larak g~işlemesine, tersanele. 
rb kurulmasına da sebep olmak 
tadır. Mu !UI'etlc vatandişlnra 

ında cevap verirken açıkça diyor 

ki: 

"Halkın hakimiyete hakkı 

tasdik olunduğu ıuretle cumhur 
yapmaya da istihkakı itiraf olun· 
mak lazım gelmez mi?,, demek, 
ne demek? O hakkı c!ünyacla kim 
iı.ıkar ediebilir? lslam iptidai zu
hun:.nda bir nevi cumhur değil 

mi idi? Biz de cumhur yapmaya 
.imkaa olmamakla hak batıl ol,. 
muş demek değildir. 

Görülüyor ki Namık Kemal 
1293 de cumhuriyetçi idiı Fakat 
bizde cumhuriyet yapmaya i~ 

kan bulamıyordu. 

O imkanı Atatürk tahakkuk 
ettirdi ve onun ''Vatan mahzun, 
ben mahzun!,, yazılmasını istedi
ği mezar taşına bugün Kemalin 

maviyetinin eli coşkun bir 
sevinçle; '• 

"Vatan memnun, ben mem
nun!,, yazabilir. 

yeni iş sahaları açılmaktadır. 
Vaziyc. t şöyle hulasa edilebi

lir: 
Ticaret filosu sekiz misli art· 

tırılmıştır. Deniz sanayii yeni
den kurulmuştur. 

Meslek adamları yetiştirmek 
için mtiesscseler açılmıştır. 

M atot tnesclcsi: 
Modern iktısat işlerini ancak 

moden metottan kavramış ka. 
fal:ır ve müesseseler idare ede. 
bilir. lktısr.di organizasyonların 
rnodcr:ı tef ek küre göre idaresi
ni tanzim edecek mtiessescler 
de vücudc getirilmiştir. 

lktısadi kalkınma organi1.as
yonlan bu şekilde bir inkişaf 
.seyri takip etmektedirler. 

f'ıı~rl 
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Sevgi bağ~ inan kuvve~.~ir 

(Ba§tafı 9 uncuda) 

bütün memlekete şamil elektrik 
pr6jeleriııi tatbik mevkiine koy
mak üzere Etibankı tesis etmiş
tir. 

M. T. A. kömür, petrol, me
tal işlerinde bilhassa çalışmış.. 
tır. 

Etibaııkın faaliyeti: 

Faaliyet hayatı iki .seneyi he
nüz geçen Etibankm, bu clev. 
re zarfında faaliyete geçirdiği 
madenlerden e~mle: 

1 - ,Şark kromlan: 
Etibankın işletmek üzere ilk 

ele aldığı maden Ergani istasyo 
nundan 22 kilometre mesafede
ki "Guleman,, krom yatağıdır. 

2 - Ergani bakın: ~ 
Son zamanlara kadar yarı his 

sesi Almanlar elinde bulunaıt 
bu madenin hisseleri satın ati! 
narak Etibanka devredilmiş b~-
1 unmaktadır. 

3 - Kuvarshan bakırı .: 

Bir zamanlar Almanlar tara.· 
fmdan işletildiği halde son se. 
nelerde tamamen muattal kalan 
bu bakır madeni de Etibankça 
devir alınarak, büyük meballğ 

sarfile tesisatı tamamlanmış ve 
1937 senesi ağustos ayı zarfın
da memlekette ilk defa fenni 
şekilde saf bakır istihsaline mu 
vaffak olunmuş, böylece Türk 
bakırının ~:ılış ve ihracatı baş
lanuştır.~ 

4 - Keçiborlu kükürtleri: 
Bağcılarımızın muhtaç oldu. 

ğu kükürt ecnebi memleketler· 
der. getirildiği müddetçe ticaret 
muvazenemizc ve Uzilnılerimi

zin maliyetine tesir ediyordu. 
Cumhuriyet hükumeti kükürt 

işinin hallini endüstri planının 
ön safına koymuş, Keçiborlu 
maden ve fabrikasile Türk kü
kürtünü istihsal etmiştir. 

Türk kükürtünün memleketin 
ihtiyaçlarına tekabül eden kali
te ve miktarda olması lazınıgeL 
diğinden Etibankça ·bunun bü
tün icaplıınna tevesslil edilmiş 
bulunmaktadır. 

5 - Kcs7:i11 molibden madeni: 
Maden sanayii ve piyasaların 

d:ı yüksek kıymette olan bu ma. 
denin metruk tesisatının işler 

bir hale konularak. mevcut re
zervcnin konsantre halinde ih
racı işini Etib:ınk üzerine al. 
mış ve bugüne kadarki istihsa· 

bir zaruretti. Bu te§kiliit mıılı
tclil sahalarda kendini göster

di. Bilhassa hükOmet ihracatı 

, tağşişten kurtarmak için l~m 

Cum.Jırıriyetin güzel eserlerinden: Cumhuriyet Merkez Baw 
ka,.,ı t:e Uşa1: şeker /obriknsı 

!atını dış memleketlere ihraç et
miş bulunmaktadır. 

6 - Değirmisaz. linyitleri: 
Orta Anadolunun .sanayileş

me programını:ı başında gelen 
mahrukat meselesinin halli ga
yesile yüksek vasıfta linyit ya
taklarına malik olan Kütahya 
vilayetinin Enet kazasına tabi 
(Kızılbük) köyü civarında bu. 
lunan li:ıyit madeni de 1937 sc. 
nesi 1 kanunundan itibaren Eti
bank tarafından işlelilmeğe baş 
lanmıştır. 

7 - Er('ğli kömürleri işlet

mesi: 

Zonguldak kömür havzasının. 
milhim bir kısmını elinde tutan 
ve ecnebi sermayesi olan Ereğli 
~irketirtin satın alınmasile Eti. 
bankı:ı Zonguldak kömür hav
.7.asmdaki faaliyeti ba~lar. 

8 - Divrik demir madeni: 
~remlekette kurulmakta olan 

demir sanayiinin muhtaç oldu
ğu ham maddelerin memleket 
r.lahilinden LC"dnriki k:ısdi!e Div. 

rikte bulunan zengin to:ıörlü 

demir yatakları da Etibankça 
işleti!meğe başlanmıştır. Ma
den re7.eni hakkında yapılan 

tcUdkat neticesi, buradan de
mir ihracım temin edecek ka. 
dar müsbet bulunduğu takdirde 
diğer ülkelere cevher yollamak 
üz.ere de tertibat alı:ıacaktır. 

Şimdiden Karabük için cevher 
hazırlama ameliyatına hümma
lı bir şekilde devam olunmak
tadJr. 

7'ioarct i.şlcri: 
Cumhuriyet devrine kadar 

Türkiye bir açık pazar manza. 
rası arzcdcrdi. Bu açık pazarda 
~imlerin faal olduğunu yeniden 
1.ikre lüzum yoktur. 

M ü s t a k i 1 millete ve 
milli bir ekonomiye sahip olan 
devlet için ticaret bünyesi:ıin 

mmi ekonomiye uygun bir hal 
alması zaruridir. Bunun için iç 
ve dış ticaretin teşkilata tabi 
tutulmos ı w knlitelcştir.ilmesi 

gele:ı. tedbirleri almı~tır. Ayni 
?.amanda müstahsilin teşkilat. 

!anması kooperatif nizamına 

girmesi, milli ekonomi faaliye• 
tinin kazançlarından ve kalkın.ı 
ma şartlarından biri halkıi al. 
mı~tır. 

Sermaye hareketleri: 
Cumhuriyetten evvel Türkiye 

de sermaye hacmi gittikçe te· 
kaslif peyda etmektedir. 923te:ı 
1938 senesine kadar muhtelif 
şirketlere yatmlan ser • 
maye miktarı 148.·U 7.344: lira. 
yı bulmuştur. Halbuki bu mik .. 
tar 1923 senesinden ence 
61.669.250 lirayı buluyordu. 

923 tenberi, 168 anonim şir. 
ket teşekkUl etmi§tlr. SermayO" 
Jeri mecmuu 128.903.990 Jira-
dır. 1 

HllA memleketimi7.de 18 mil. 
yo:ı 157 bin lira sermayeli 214: 
limitet ıirtet mevcuttur. 

.Memleketimizde şimdiki hal .. 
de 103 ecnebi tirket çalışmakta. 
dır. Son be§ seneye kadar bun• 
!arın sayısı 71 idi. 32 si son sc .. 
ncierde t•kkül etmiştir. 

Memlekette 8 sigorta şirketi 
mevcuttur. Sermayeleri mec. 
muu 3.700.000 liradır. Bu şir .. 
ketierin tahsil ettikleri prim 
miktarı seneden seneye art. 
maktadır. 

Bankalar: 
Cumhuriyet devrinde banka• 

cılık ve bilhassa ba.:ıkalarm in· 
kişaf ı çok seri bir surette vi.kf 
olmuştur. Burada. bankalarm 
ayn ayrı \'az.iyetlcrine temu 
etmeden kısaca umumi bankacı 
lık vaziyetini gösterelim: 

Cumhuriyetten evvel mevcut 
milli bankalar 11 tane idi. Bun. · 
ların sermayeleri yekunu 44 
milyon 768 bin lira tutmakta 
idi. Cumhuriyette:ı sonra 32 
yeni banka te§ekkUl etmiş olup' 
sermayeleri mecmuu 284 mil; 
yon 160 bin liraya baliğ olmali-

1 
tadır. Halen 51 banka mevcut• 
cuttur . Bunların sermayeleri 
yekunu 335 milyon 860 bin M1 
liradır. Bu bankalardan 7 ta
nesi cc.,ebidfr. Bu 7 ecneibi ba11 ' 
kanın topyek11n Türkiyeye tali.• 
sis edilmiş sermayeleri 6 mil.1 

Türk ordusu m i lle-tin özüdür 
.l4 ...:_ KUimNun .iLAVESi * 

Y urd11m11zda J1ukukun bir 

cemiyet ilıni olar.ık tclfik·-
Jcisi ve ilerlemesi inkılabı.ıı en CÜ .. 

zd eserlerinden biridir. 926 tari• 
hine kadar hususi münasebetle• 
.rin her kısmına tatbiki kabil der• 
li toplu bir kanun yoktu. 1293 
tarihinde bir yenilik hamlesi ola• 
rak vilcuda getirilen mecelle yal 
nız muamelata ait hükümleri ih· 
tiva ediyor ve tamamile dini esas 
lardan .m:ilhem bulunduğu cihet• 
le hususi, içtimai ve iktısadi mü .. 
nasebetleri karşılamak ve tatmin 
etmekten çok uzakta bulunuyor• 
du. Şahıs, aile, rr.ria.s hukuku iso 

ı 300 sene evvelki iptidai bir t.:e• 
miyetin basit ihtiyaçlarına göu 
din alimleri tarafından tesis ediJ 
miı dağınık ve karl}?k içtihatUr 
'Jan müteıekkil fıkıh hükümleri• 
ne tevfikan halledilmekte idi. tn• 
kılip ilk hamlede hukukun yüzü• 
nü hayata. içtimai ve milli vulı• 
ğe çevimıi!tir. 

Cumhuriyet rejimi Türk ada· 

Jetini bu iptidai vaziyetten kurta , 
rarak 20 inci asır medeniyetinin 
icaplarına uygun bir Türk kanu.ı 
nu mcdeniainin .:iratlc vücuda 
getirilmesini zaruri kılmııtır. 
Çünkü Türk camiasının, içtimai ' 
hayatımızın nazımı olan ve yal-
nrz ondan mülhem bulunması 

icap eden derli, toplu bir med-:
ni kanundan mahrum kalması 

.Türk inkılibmın gözettiği mana 
-ve mefhum ile kabili telif değil .. 
di. Bu ihtiyaç 1912 seneı;in1e 

meriycte giren ve bugün müte· 
meddin memleketlerde meri, me
dent kanunların en mütekamili 
bulunan İsviçre kanunu medeni 
6İnin aynen kabul·:i ile tatmin 
edilmiştir. 

1300 sene evvelki basit bir ce.ı 
miyetin ihtiyacının ifadesi demek 
olan ve tamamen d;n esasların
dan mülhem bulunan dar ve İp· 
tidai hukuk esasları ortadan kal
dı.nlmıJ, yerine medeni ve içti· 
mai hayatımızın bugünk>l icapla 
nna ve hukuk ilminin son nazari 

ye ve düsturlanna uygun bir ka
nun konmu~tur ki bu suretle mil 
letimiz 13 asrm kendisini çeviren 
sakim itikatlanndan ve tezepzüp 
lerinden kurtulmu1, köhne mede· 
niyetin kapılarını kapayarak mu
asır medeniyetin yeni bir hayat 
ve feyiz bahşeden esaslarını ka• 
bul etmiştir. 

Medeni kanun adaleti cemiyet 
le fcrd haklarının ahenkleıtirit• 
mesinde bulur; bu onun birinci 
Qariz vasfıdır. Kanunun herkes 
tarafından anlaşılmasının kolay 
elması, halkçı bir şekilde yazıl
mq bulunmasz, hükümlerinin sa
delik ve kısalığı da kaydc değer 
vas1flarındandır. İsviçre medeni 

l:anunu köylü bir demokrasinin 
kanunudur. 

Cumhuriyet Adliyesinin 
On Beş Yıh 

Hukukun bir cemiyet ilmi olarak telakkisi ve 
ilerlemesi inkıla bın en güzel eserlerinden biridir 

Hukukun yüzün ü milli ve 
sosyal hayatın hakiki inkı
laplarına çeviren inktlap 
akla, mantı ğa, medeni 

ahlaka layı k olduğu 
payeleri verdi 
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Bu demokrasinin rubu ve kanı yet ve itinayı sarfetmi§tir. Aile 

ile yuğrulmuştur. Kendi vatanın bağını sağlamlaştmnış, boşan
da tedrici bir tekamül merhalesi mayı hiçbir taraf.n keyfine bırak 
yaratnuı olan medeni kanun bu mamış. veUiyet ve vesayet mücs
bakıından yurdumuza inkılap~ı t;esclcrini içtimai kontrol altına 
bir yenilik getirmiştir . almıştır. Teaddüdti zcvcat deni-

Medeni k.anunurnuzda diğer len sakim adete kati olarak niha
bir esas; maddi, manevi her tür- yet verilmiş, evlenmek vadi de
lil sübjektif hakkın himaye altna mek olan nişanlanmanın da bazı 
alınmasıdır. Elverir ki bu hak, hüküm ve neticeleri göz önünde 
hüsnüniyet kaideleri dai~de tutulmuştur. Dörde kadar kadın 

yapılmı§ bir akid neticesinde ka
zanılmıı olsun. Tatbik sahası 

borçlar kanununda çok geniş 

olan bu esasa, menkul ve gayri 
menkul bir hak il:tisabmda da 
önemli bir yer vcrilmi~ir. Buna 
mukabil kanunumuz hakkın sui

istimalini menetmiştir. 
Kanun vatanın teır.eli ol.iln ai!e 

yi konımağa en büyük ehemmi-

almak müsa.adesi kimler için ve 
nerede verilmiş olursa olsun Tür 
kiyede artık öyle bir hayata yer: 
kalmamıştır. Aile, arl..2.k mubah 
bet ve samimiyet temeli üzerine 
kurulabilir. Ai!e birliği kanunda 
kuvvetli şekilde himaye edilmiş 
tir. Kadının haklarına s::ıhip bu
lunması noktasınd:ın fsvicre ka
nunundan bir adım ilerde bulunu 

yoruz. Orada kanuni rejim mal 
birliği olduğu hald~ bizde mal 
ayrılığıdır. Bununla beraber bir
lik ve iştirak yolunda mukavele
ler yapılabilir. 

Velayet hakkının çocuklar le• 
hine kullanılması için mühim hü• 
ı~ümler ihtiva eden kanunumu.ı: 

vesayet işlerini içtimai bakımdan 
mütaJea ederek hakimlerin neza.ı 
ret ve tefti~ine tabi tutmuştur. 
Miras hususunda cinsiyet farla 
kalmamıştır. Kız ve erkek çocuk• 
!ar, karı, koca lrn bakımdan mü• 
savidir. 

Medeni haklarda"l istifade et• 
mek, bu hakları kullanmak. rc~it.1 
lik, mümeyyizlik, ehliyetsizlik ve 
vesayet altına alınmak gibi hus~s 

iarda en nınkul ve adoılcte uv0ı.n 

hükümleri Türk l:<:nunıı mcc'-=ni
sinde görüyoruz. Gayri me· !;ul 
sicili bizde meedni kanuıı;;~.ı 

sonra mazlıutiyet ve ink:şaf yo

luna girmiştir. Gayri mcnkal 
mülkiyet hakkının kanuni taytt 
!arına ve komşuluk hakkına bü
yük bri ehcmm~yet vere:1 • ı 

muz m:ilkiyet h'.'l:l- ! 

l.ınmağı çok makul ye ah~akt 

esaslara bağlam: .trr. 
deni kanunumuzun ea b.uiz ve 
esaslı vasıflarından bkl de busu 

(Devamr 20 inece) 
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NÖBETÇi 

C ı °'•A ,. O ı•• 
~:r.~:ıurıyct ıu.-ume,;r:~n o;,.ı-

tün dünyaya kc:r~ı iftihar 
·ile göstermeğe hak kazandığı 
'tnuvaffakiyetlerindeıı biri hiç şüp 
he yok ki dahilde ve hariçte umu 
Jni bir emniyet tesis etmiş olması 
dır. Denilebilir ki imparatorluk 
tarihinin hiçbir devrinde umumi 
emniyet bu derc.•.:ed~ geniş, bu 
.oereccde kuvvetli olmamıştır. 

Harici ırnniyetin en büyük is
tinat noktası ordumuzdur. Milli 
mücadele ile memleketi ecnebi is 
tilisından kurtaran Atatürk ordu 
nun techizatını her vakit bütün 
tUğer milll ihtiyaçların üstünde 
tutmuştur. 

Umumi harpten sonra garp mem 
leketlerinln askerlik sahasında ta· 
hakkuk ettirdikleri yenilikler 
adım adım takip edilerk daima 
~rdu yeni silahlar ile takviye 
olunmuştur. Bir halde ki bugün· 
kll Türk ordusu her noktadan 
aakerliği in yüksek memlektlerin 
t>rdulan ile kartılaJtılabilir. Ordu 

nun talim ve terbiyc::;i c!e ayni 
vaziyettedir. Gerek umumi h:ıöin 

gerek ondan sonra milli mücade 
le senelerinin tecrübeleri içinde 
yetişmiş olan ordu komutanları 
ve subayları ile beraber Türk 
askerleri şimdiye k:ı.dar yapılzn 

askeri manevralarda en yül:sck 
ehliyet ve kabiliyet göstermişler 
dir. 

Bummla beraber harici emni· 
yet bakımından beyne1milel do"t 
luklarımızr ve ittifaklarımızı <la 
unutmamak Iazım•Jır. Bir kere 
Türkiye yakın ve uzck her rr.e111 
leket ve millet ile dostane müna 
sebette bulunmaktadır. Vf: her 
hangi bir memleket ile dost ol
mak için mevcut dostluklardan 
hiç birini feda etmiş ceğilC:ir. 
Sonra İngiltere, Sovyet Rı.:sya, 
İtalya, Fransa, Almanya gibi bü
yük devletler ile samimi do~thı:c 
münasebetlerimiz baki olduğu hal 

de dört Balkan devleti Ue Bc:Ikan 
antantı ittifakı yapılmıştır; ayni 

En bOyUk kuvvet mlllt blrllktlr 
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t:augQnkO Ata~Ork o rdusu techizatı mükenın e 
ve en nıodern Avrupa ordularından btridir 
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zamanda Türkiye ile Yunanistan 
arasında me .. f.;ut olan tedafüi it
tifak kuvvetlendirilmiştir. Daha 
sonra Türkiye, Irak, İran ve Af
ganistan arasında akdedilen sa
dabat paktı ile şarkta yeni bir 
kardeşlik devri açrlmıştır. Avru 
padaki sulh ve s:ikun devrinin 
muhafazasına çok dikkat eden 
İr.giltere Türkiyenin yakın şark 
ta sulh severlik siyasetini takdir 
ettiği ve bu siyaseti Akdeniz em
niyeti için bir istinat kuvveti di· 
ye telakki ettiği için hükumete 
açtığı on altı milyon sterlinlik 
krediden altı milyonun ordumu· 
zun askeri ihtiyaçlarına tahsisini 
kabul etmiJtir. 

DAHiLi EMNiYETTE 
GELiNCE: 

Vakıa cumhuriyetin ilanında 

umumi harbin yadigarı olarak 
üçer, beşer kişiden mürekkep ve 
mecmuu 1840 kişi olan 80 kadar 
çete memleketin as;;ı.yişini bozu
yordu. Cumhuriyetin ilanına te
sadüf eden 29 İll=teşrin 339 tari· 
hincle şekaveti izal~ kanunu ka
~ul edildi. Bu tarihten sonra da
hili emniyeti tesis ~çin sıkı ted-

birler alındı. Zaman zaman şura
da, burada zuhur eden isyan hadi 
seteri ile beraber eşkiya çeteleri 
bastırıldı. Bugün eski çetelerden 
hemen hiçbiri kalmadı. 

En son olarak Sason ile Tunce 
li bölgeelrinde asayişsizlik eserle· 
ri görülünce buralarda da ciddi 

islahat ve emniyet tedbrileri alın 
dı. İmpaartorluk devrinin en eski 

zamanlarındanberi hiçbir zaman 
asayiş yüzü gö.rmemiş olan Der
sim ve havalisi ile Sason mınta
kası da emniyetçe memleketin 
diğer yerlerinden farksız hale 
getriildi. 

Hulasa bugün her Ti.irk artık 
memelektin şark hududundan 
garp hududuna, şimal sahillerin

den cenup sahilelerine kadar tek 
başına yardımsız ve silahsız gide 
bilir. Hiçbir yerde. hiçbir malına 

ve canına en küçük bir zarar gel· 
miyeceğine tamamen emin ola

bilir. 

Cumhuriyet rejiminin bu mem 

kete getirdiği bu büyük nimeti 
derin minnet ve şükran hisleri He 
kaydederiz. 
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Cumhuriyet clevlefia 
bir ifadesidir. &1111.., e
tİrgemelidir. Devlet ınÜ· 
esıeaelerinden bllJ'kası 

kullanamamalı im. 
- Haklısın; mesela ıu 

Cumhuriyet '"varakpa• 

re., ıi gibi... Cu.ıe'tat•tı 

hakettiği sözleri. ~lı za· 
ma.n, kelimeni~ kutsiJi~i 

insanın a~a 'b'!'l'ıı1n 

yor. 
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l!n.re'":ı1 ve o:-rJ:t gcrit rcsmim1e 

IBoğazlar;n i-ahkinıi ve 
Montrö konferansı 

C UMHURİY ETlN on ü· 
- çiin:ü yıldönüm:inü k:.ıt

lar!•en bütün memleket efkarıu
mumiycsi Akdenizlle bir harp 
teh"ikesi ile meşgul olmağa ba:ş: 
lam:ştı. İtalyanın Habeşistana 
kar~ı &ç!ığı hzrp Akdeniz ile a· 
lakası olan bütün devletleri bir 
araya tophyarak mü~terek emni· 
yet tertibatı almağa mecbur et· 
mişti. Bu suretle İngi!tere, Fran 
!:3, Yunanistan, Yugoslavya ve 
Tü~kiye· devletleri :ıralarında Ha 
bzş harbinin dev1mı r.ıüddetir:•.:e 

bir emniyet anlaşma.;ı yapm:şlıır
<lı. Eı:.itün bu devl~t1f'L" ic:lcrinden 
birine herhangi bir taraftan taar 
ruz vukubul:ırs:ı. birilıirl~ri.1e y:ı.r 
dım taahhüt ediycrlnrdı. 

Fakat altı de .-!et ar::.sı:-ıda 

kararlaştırılmış ohn bu müşte

rek emniyet tertibatından başka 
Türkiyenin hususi v<ıziyeti ikin
ci bir emniyet mescl:>si ihdas et· 
ti: Bu da boğazla:ııı tôi~ıkimi işi 
idi_. 

Malı1mdur ki, Le.zan rr.uahc
desine bağlı ol::n i.--:.ğazlar ır.:ı -

k::.vclesi ile Karadcı:iz ve Çanak• 
kale boğ:ızları için serbest rejim 
kabul edilmişti. Türkiyeye karşı 
bir taarruz vul;:u!n;;ınadıkça bo..
ğazların harp ge.":lilerine dahi 
açık bulundurulması icap edi ~ 
yordu. Ancak Tür!riye böyle bi.r 
serbest rejim esasını kabul eder-: 
ken İngiltere, Fr~n::a, ttalya ve 
Iaponya .devletleri de boğazların 
emniyetini garant dmitlerdi ki, 
bu garanti maddesi Almanyanı;,, 
Ren mıntakasını i~gal itmesi, ı~ 

(Devamı 20 ncide) 
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