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Prensiplerini 
Fırkası nasıl 

milletin 
kuruldu, 

özünden ve bünyesinden alan Cümhuriyet· Halk 
içinde ne yaptı, şimdi neler yapıyor? on sene 

--------------~~~ 

istiklal harbi - BüJ1ül< zaler - Lozan - CümhuriJ1et ilanı • Halltevleri - Genelik •• 
Bugün, Türk milletinin en bü • 

yük bayramıdır .• Cümhuriyetin o • 
nuncu yıldönümünü kiıtluluyoruz. 
Cünıhuriyet, bugünden itibaren 
defam edecek olan üç gün üç ge -
celik bayramında, ayni zamanda 
bu on yı içinde yaptıklarına mil -
Jetin önünde bir nevi resmi geçit 
yaptıracak demektir .. 

Bunu seyredecek olan Türk mil 
leti ise, Büyük Şefin gösterdiği yol 
da, bu on yılın içine, nasıl olup ta 
on asrın çerçevesine sığamıyacak 
kadar genit ve engin değititleri, i
lerileyifleri sığdırabildiğini dütüne 
rek kendi yaptıklarının büyüklüğü 
önünde kendisi de fatıracaktır. 

O zaman Büyük Gaziye kartı 
minnetle, saygı ile dolu olan gön • 
lü daha ziyade ÇOfUP tatacak .. 
Cünıhuriyete kartı sevgisi daha 
çok enginletiP derinletecektir .. Bu 
na fÜphe yok .. Fakat, cümhuriye
tin, milletin yüreğinde daha ziya
de kökletmesi, sinmesi için, yal • 
nız on yıllık plançosu kafi değil • 
dir .• 

Ona, dünya tarihinde dengi ol
bııyan ne gibi zorlukları, ne gibi 
etsiz engelleri göğüsleyerek erdiği
mizi de, bir kere daha iyice göz • 
den geçirmek, onun büyüklüğü 
kartıaında derin derin dütünmek 
gerektir. ı 

Bugün nerede olduğumuzu, ya
rın nereye gideceğimizi iyice ve ek 
aikaiz kavrayabilmek, bulunduğu
muz büyük ülküye doğru daha ziya 
de hızlanmak için, nereden, nasıl 
Beldiğimizi iyice vicdanlara yerlef 
tirmek lazımdır .. 

Bu dütünce iledir ki, Türk Cüm 
huriyetini kuran "Türk Kurtulut 
Savatı": 

1 - Ne gibi misli görülmemit 
zorluklar içinde ve nasıl batladı. 

il - Ne akla sığmaz engeller 
altında idare edilerek ne etsiz fart 
lar içinde batarıldı?. 

Sorgularının kısaca cevapları -
nı vermeğe çalıtacağız .. ...... 

1 - Türk kurtulut savatı , ne 
gibi etsiz zorluklar içinde nasıl bat 
Jadı: 

Anadolu yarımadasında öyle 
bir millet dütünün ki: 

den, kılıcını kınına, süngüsünü kı 
lıfına koymadan, dünyayı atete ve 
ren son Büyük Kavga'ya da sürük
lenmit .. Bütün varını, yoğunu orta
ya dökerek, tam dört yıl durma • 
dan, dinlenmeden dört cephede 
kahramanca düğüttükten ve mem
leketin en gürbüz çocuklarını bu 
dört cephede dört yıl içinde göm
dükten sonra, beraber döğüftüğü 
kiimenin yenilmesi kartısında kal-. 
sın .. 

Bu netice karfısında Milli Ka • 
rakter'i aldatmak nedir bilmediği 
için, Vilson'un o zamanki "her mil 
Jet kendi mukadderatını kendisi ta 
yin edecektir" prensipinin her yer 
için ve Türkler için de kabul ve 
tatbik edileceğine inanarak, o za
manki Osmanlı hükumetinin 30 
Teşrinievvel 1918 de Mondrosta 
imzaladığı mütarekeye itaat etsin .. 
Verdiği sözleri tutarak, kendisine 
verilen sözün yerine getirilmesini 
b~klesin ... 

• * * 
Böyle mertçe beklerken, bir • 

den bire her yandan kancıkça bas 
kına uğrasın .. 

ilk önce (Dünya kavga) sını ka 
zanmış olan bütün düşmanları, im
zalattıkları Mondros mütarekesi • 
nin yedinci maddesine dayanarak, 
Stratejice değerli gördükleri her 
yeri orduları ile tutmağa batlasın-
lar .. Bir yandan lstanbulu ve Bo • 
ğazları, lzmiri ve limanını kuvvet
li bir ordu ve donanma ile itıal et
tikten sonra, diğer bir düt· 
man ordusu da Antalya ve 
çevresini tutsun ve Konyaya doğ
ru sarkmağa batlasın.. Batka bir 
düşman grupu da Adanadan başlı 
yarak Gazi Antep, Maraf, Urfa ve 
çevrelerini ele geçirsin.. Bundan 
ba,ka: Memleketin demiryollarını, 
denizyollarını ve limanlarını, ter • 
sanelerini ve kalelerini ele geçirsin 
)er .. Ondan sonra mütarekede ver 
diğiniz sözün icabıdır diye, ordusu 
nun tüfeklerini, toplarını, fitek ve 
güllerini toplasınlar; donanması • 
nı silahtan soysunlar.. Böylece 
memleketi dört yandan ordu ve do 
nanmalarile sararak dünya ile ne • 
fes borularını da kessinler .. 
Elhasıl dünya harbının galipleri O 

memleketi ve o milleti o hale sok
sunlar ki, artık ne derlerse (peki) 
d<:mekten batka çaresi kalmadığı
na kendileri inansın .. Ondan son • 
ra da memleketi aralarında pay • 
!aşma planını yapmağa batlasın • 
lar .. 

Asırlarca süren kötü ve çürük bir 
idarenin yıprattığı bir imperator -
luğun son demine rastlayan on yıl
lık metrutiyet devrini de, anlı ara
&ı kesilmez gailelerle geçirsin. Bir 
Yandan biribiri ardı sıra patlıyan 
Yemen, Asir, Havran, ve Arnavut 
luk isyanlarını bastırmakla uğrat -
sın ... 
2 - Öte yandan da, onun bu gai 

leli vaziyetini fırsat bilerek saldı· 
ran dıf düfmanlarla boğuşmuş ol· 
sun .• 

Kendilerine dütecek payları ka
rarlaştırdıktan sonra, şarkta bü -

yük bir Ermenistanın kurulması için 
de siyasi adamları ile ve gazetele 
ri ile ardı arası kesilmez pro
paga~dalar yapmağa batlasınlar .. 

llk önce ltalyanlarla Trablus 
Garpte vurutsun .. Neticede Trablus 
Garbi kaybetsin .. Sonra daha tüfen 
gini asmak , evine dönüp sabanı -
na yapışmak nasip olmadan Ba1

-

kan devletlerinin birleşik saldırış
larına uğrasın .. Neticede Rumeli • 
de Meriç'e kadar çekilsin ... 

-~ :(. :(. 

Anadolu Yarımadasında öyle 
bir millet tasavvur ediniz ki: 

Böyle ötesi berisi kırpılmış, 
kolu kan~dı budanmı~ bir halde, 

---'---'-.J"" da-

* 
Dahası var: 
O millet, böyle bir yandan dün 

ya harbinin galibi olan yaban~ı 
diitmanların çevirdikleri çe~ber. ı
çinde sıkıttırılıp boğulmak ıstenır
kt-n öte yandan asırlarca yurttaş 
diy; bağrında barındırdığı bir ta • 
kım gayri Türk zümrelerin ihane -
tine de uğrasın .. Ogüne kadar koy
nunda be~ediği bu nankörler, o -
mın bu felaketli karagününe karşı 
acı duymak föyle dursun, sevinsin 
ler; ~evinmekle de kalmıyarak, fe 

için ellerinden ne geliyorsa onları 
da yapmaktan çekinmesinler .. Bir 
yandan farkta ve cenupta Ermeni· 
ler, Büyük Ermenistan hülyasile 
dıt dütmanlarımızdan gördükleri 
öğütle, ayaklanıp batkaldırsınlar; 
memleketin fark ve cenup 
vilayetlerinde Ermeni gönüllü
leri, yapmadıkları Türk dütmanlığı 
bırakmasınlar. Öte yandan da 
yıllardan beri Pontos ülkesi i
çin hazırlanmıt olan Karadeniz 
Rumları, bu dileklerini elde etmek 
için, durmadan, dinlenmeden sa • 
\·aşmağa, saldırmağa batlasınlar .. 
Bunlardan batka, bir de yabancı 
bir devletin himayesinde bir Kürt 

· mak kuruntusunu ü 

den bir kaç taşkın çılisın da "Kürt 
taali cemiyeti" diye bir tefekkül 
kur•unlar,onlar da oranın saf ve te
miz'halkına Türk olmadıkları,Kürt 
olduklarını ve Türklerden ayrılmak 
lazım geldiğini telkine batlasın ... 

• • • 
Bundan daha kötüsü de var! 

Öyle bir millet tasarlıyınız ki, 
Asırlarca Paditah diye saydığı 

Halife diye taptığı makamı i91al 
eden son Sultan da dütmanların 
esir olarak lstanbulda kalsın. 
Milletini unutarak, tacını korumak, 
tahsını kurtarmak kaygısına düş -
sün .. Bunu da dütmanların her de
diğini yapmakla, onları kendine a
cındırmakla merhamet dilenmek -
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le elde edebileceğine inanacak ka
dar ahmaklık göstersin .. Düşman· 
ların, kendi milletinin felaketini 
kolaylattıracak, hızlandıra • 
cak heı dediklerini yapmakta hiç 
t~reddüt ctnıiyecek kadar hainlet· 
sın. 

Ve (Babıali hükumetini) de an
cak bu miskin, sünepe ve çapaçul 
siyaseti temsil edecek, tatı bakı,lı 
~eı-s görütlü, zatların birinden di -
ğerine geçen bir oyuncak derekesi
ne itsin .. 

Fakat kendisi asil ruhlu, mert 
yürekli bir millet olduğu için, ve 
asırlarca beraber yaşadığı yurttat
lardan, asırlarca sayıp taptığı ve 
gönül bağladığı bir makamı itgal 

'!denden bu derece hiyanete bukadat' 
alçaklığa uğrayacağını hi~ hatırına 
ı.etirmedi~i için bu uğurda yapılan 
Cinayetlcrın farkına henüz varma
nıış b~ılunsun .. Ne olacak, ne yapa 
cak dıye bir umut ışığı beklesin .. 

••• l 
İşte buraya kadar yalnız anahaı 

l~rını ~izı'neğe çalıttığımız ağır, et 
sı~. felaket t.ablosu~un i~ine düt • 
mu, olan mıllet, Turk mılleti'dir 
· Şimdi acaba, İnsanlık tarihind~ 
b~ kadar derin çıkmaza düşmüş bi~ 
mdlet daha bulup göstermek müm
kün müdür? Sonra böyle bir bata
ğa dütmüt bir milletin kurtulusıı 
için imkan bulmak kabil midir

0

?. 
Hakikaten bu iki sorgunun ö -

nünde insanın aklı duruyor .. 
- Türk kurtuluş savatmın en

~i~li~ine._Yükse!me~ o savl4la erit
tıgınnz cünıhurıyetin derinliğine 
~l~~abilmek için bu iki sorgunun 
onunde durup derin derin dütün _ 
m<'..k lazımdır .. 
• Gerçi bu felaket karşısında yer 
yer kurtuluf çaresi dütünenler te
~ebbuslere geçenler olmadı d;ğil · 
oldu, amma ' 

Bakınız naııl : ' 
:. -~ryısına doğru yuvarlandığımız 
olum uçurumunun derinliğini kav • 
re.maya başlayanlar, kavrayıtları • 
nın darlığına, genitliğine göre tür 
Jii çareler dütünüyorlar, 

Memleketin parçalanmaktan ar 
tık kurtulamayacağına inananlar 
kendi vilayetlerini kurtarmak kay 
gısına düfüyorlar, bu dütünceler -
den, Edirne ve çevresinde (Trak -
ya Pata eli cemiyeti), baş merkezi 
Jıtanbulda,birer tubesi Erzurum ve 
Elaz~zde olma~ üzere (Vilayatı 
Şarkıye mudafai hukuku 
milliye cemiyeti). Sonra ge
ne lstanbulda ( Trabzon 
ve ~~valisi ademi merkeziyet cemi 

retı.), .Trabzonda (Trabzon mu
hafaza.•. hukuk cemiyeti); Jzmirde 
(Reddıılhak cemiyeti) bir de Kon 
yada (Taalii islim cemiyeti) gibi 
her biri batka telden çalan ve ta
mamile d:ı-ğınıklığa doğru giden bir 
çok cemıyetler türüyor.. Hatta 
!!k önce _Yalnız birkaç Şark vilaye
.ıne ,amıl olmak üzere Erzurumda 
ınilli bir hükumet kurmayı iste • 
mek gı'bi, bu dağılma cereyanını a
deta körükleyici ve hızlandırıcı dü 
tünce s~hipleri de çıkıyor. Bunla
nn hepsı, kötü niyetli olmamakla 
beraber, bilmiyerek, kavrayıtları
nın darlığı yüzünden memleketi 
P_~rçalatmak tehlikesine doğru sü-

. rukleyen düşüncelerdi.. 
• .B~nlardan başka, Osmanlı dev-

letını. ol~u~u gibi (Padi~ahı) ile, 
· (Halıfesı) ıle yatatmak isteyenler 
· de var. Bunların buldukları ça

reler de daha acıklı: 
Bunlar da, kurtuluş çaresi ola

rak, Y!1 lngiliz mandasını! veya 
Amerıkan mandasını! ileri sürüyor 
!ar! 

Sebep olarak ta: Türkiye, Al -
manya, Avusturya ve Bulgaristan 
gıbi dört devleti bir adara yen • 
mi~ olan lngiltere, Fransa, İtalya 
vı• Amerika gibi büyük devletlerle 
ve hatta bunlardan biri ile başa çı
kamayız? Bu devletlere kartı tek 
ba~ımıza baş kaldırmak ancak de
lilik olur." Bizi kurtaracak ancak 
bu iki mandadan biridir!" diyor -

(LutFen sayıfayı çeviriniz) 
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!ar. İngiliz mandasını ileri sürenler 
(Mısır) ı örnek gösteriyorlar .. Ve 
bunun tervici için bir de (lngiliz 
Muhipler Cemiyeti) yapıyorlar .• 
Eski (Hürriyet ve İtilaf) ve (Sulh 
"e Selamet) cemiyetleri, elemanla 
rmı her tarafa saldırıyorlar ve ça
lısmağa başlıyorlar .. 

Bütün bu emsalsiz ve derin u -
çutumun kenarında bulunan mille
tin biricik maddi kuvveti, desteği 
olan orduya gelince. O da sahibi o
lan milletin düştüğü vaziyetle hem 
hal.. Dört yıl, dört cephede kahra
manca döğüştükten , en gürbüz ço
cuklarını kaybettikten sonra kolu 
kınadı kırık yaralı bir arslan gibi 
kavgadan çıkını~ .. Mütareke ica • 
hıdır diye arta kalan silahlı aske • 
ri de harap yurtlarına sahveril
mi~ .. Tüfeği ve fişeği elinden alın
nııç .. Galip devletlerin kontrolüne 
konmuş .. Böylece döğüşme vasıta
larından mahrum bırakılmış, bir 
kadro halinde .. 

• • • 
lfte 1918 yılının son ve 1919 yı· 

lının ilk ayları içinde Türk eli bu 
kadar karanlık, Türk milleti bu ka
dar dağınık ve bu kadar sıkışık bir 
hale getirilmiş iken, düşmanları -
mız, bu fırsattan da istafade ede
rek, IS mayıs 1919 da (İzmir) e 
yeni ve kuvvetli bir ordu daha çı
karıyorlar. Türk milletini can evin 
den bir kere daha vuruyorlar .. Bu 
yeni ordu, bir bela çığı gibi doğu
ya, Türk yurdunun içerilerine doğru 
akmağa ba,lıyor .. 

Sanıyorlar ki, "artık dünyada 
hiç bir milletin batına gelmemit 
büyük felaketten Türk artık kurtu 
lamaz .. " onun için parçalama pla
nının tatbikına geçmek zamanı 
gelmiştir .• 

Böyle düşünmekte haklıdırlar. 
Çünkü dünya tarihinde hiç bir mil 
Jet gösterilemez ki tarihinde bu ka 
dar kötü bir vaziyete düşsün, bu 
kadar derin bir batağa batsın. Son 
ı-a da akla sığmaz bir enerji göster 
sin, o bataktan kurtulsun. Y almz 
bu noktadan haklıdırlar .. 

Fakat: 
Bilmiyorlardı ki bu kadar em

salsiz bir felakete düttükten son -
ra ondan kurtulmak için bir tek 
,art vardır: 

O da: 
"TORK" olmak!.
Bilmiyorlardı ki tarihin en es-

«i bir milleti olan "Türk" kadar, 
çok ve büyük devletler kurmut bir 
soy dünyada yoktur .• Bilmek iste
miyorlardı ki, tarihinde hiç dev
letsiz kalmamış, bir Türk devleti 
tarihe karışınca hemen onun ar -
dından daha yenisini, daha tazesi 
ni kurmuş, tarihinin her buhranlı 
clevrinde, derin ve milli bağırın · 
dan umulmadık, (harika) lar do -
ğurmuş, bir millet varsa o da Türk 
milletidir .. 

Türk milletinin, milli tarihimiz
de en göze çarpan bir (öz maya
'ı) vardır ki o da, ne zaman başı 
sıktlsa, ne zaman atılmaz sanılan 
zorluklara çatsa onların önünde 
yılmadan engin bağnnda yaratıcı 
yeni kudretler, doğurup ortaya a • 
tan bir yaradılıtta olmasıdır .. Ne. 
tekim bu sefer de öyle oluyor. 

içten ve dıştan batma ÜfÜten 
dü,manlıklar kendisini tam uçuru
mun kenarına kadar getirdiği en 
buhranlı anında kendi milli ener
jisinin, milli dehasının tam örneği 
olan Mustafa Kemal'i orta1a atı -
yor .. Artık vaziyeti (0) nun gÖ· 
zile görmeğe, kurtulut yolunu 
(0) nun kafasile düfünmeğe, di -
leğini (O) nun dili ile söylemeğe, 
(O) nun enerjisi ile yürümeğe baş 
lıyor .. 

O ane kadar, tam bir karanlık 
içinde bulunan Türk milleti, bir 
yandan yer yer aynlmaya doğru 
giden kımıldanıtlarm, ve öte yan
dan mütemadiyen memleketin en 
aklı erer ıanılanlar tarafından ile
ri sürülen (İngiliz) veya (Ameri
ka) mandasından hatka kurtulut 
çaresi görmeyen ve ancak hangi 
esaretin seçilmesi daha uygun ol • 
duğunu arattıran dütüncelerin or
tasında bunalıp kaldığı bir sırada 
(0) nun kurtarıcı sesini duyuyor: 
Hayır hayır, bunların hiç biri çıkar 
yol değildir. Hiç biri Türk mille • 
tinin asaletine yartıfır fey değil -
dir. 

Gittikçe derinle,en bu karan -
lık uçurumun kenarından kurtu -
!ut için bir tek çıkar yol vardır: 

Kayıtsız, fartaız müatakil yeni 
bir Türk devleti kurmak ... 

Bunun için de: 
"Ya l atiklal ya ôlüm!" bayrağı

nı açmak ... " 
••• 

(Samsun) a çıkı11: 
Mustafa Kemal, bu karar ile, et 

siz zekası ile bir tertip yaparak 
kendisini büyük bir salahiyetle ü • 
çüncü ordu müfettişliğine tayin et· 
tiriyor .. 

19 Mayıs 1919 <la Samsuna çıkı 
yor .. Heır.~n memleketin dört bu · 
cağı ile haberletiyor .. Kolordular· 
la anlaşıyor .. ve 25 Mayısta karar-
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gahını (Samsun) dan (Havza) ya !er kullanmamız lazım geldiğini 
geçiriyor.. de yanlışsız tespit etınek lazım. 

Tam bu sırada, fU haberlerle Türk milletinin (Deha örneği), onu 
karşılaşıyor: da tam vaktinde ve tam icap etti 

Bir yandan (Sait Molla) imzasi- ği yolda, iyi düşünebilen hiç bir 1 
le her tarafa çekilen telgraflarla, kimsenin bir diyeceğini bırakmı-

Bütün milletin (lngiliz Muhip- yacak surette bizim için en kötü 
ler Cemiyeti) ne girerek, (lngilte- ve zararlı olan düşman hareketle
re) nin himayesini istemesi isteni- rini derecelerine göre sıralıyor, ve 
yor!.. her birine kartı nasıl ve ne gibi 

Öte yandan da, ajanslar "Sal- kuvvetler tedbirler kullanacağımı
tanat şurası toplanarak Türkiyenin zı tespit ettiriyor. Ve 29 mayıs 1919 
büyük devletlerden birinin hima - da bugün kolordularına uzun ve 
yesini istemesine karar verdiği " gizli bir emirle bildiriyor ... 
haberini memleketin dört bucağı - Artık milli kurtulut savaşı, bat-
na yağdırıyor!.. lamıt bulunuyor.. Fakat, su uyur 

Bu kara haberler yetişmiyor - ama, düşman uyur mu? Onlar da 
mut gibi bir de, on gün evvel iz - kendi ülkülerini tahakkuk ettir
mire çıkmıt olan düşman orduları- mek için durmadan dinlenmeden 
nın da, Manisayı, ve Aydını i~gal savaşıyorlar: 
ettikleri ve daha içerilere doğru Bir taraftan (Ermeni&tan muh
sarkmakta oldukları haberleri yağ • tariyeti vasiası) m , (ecnebi bir dev 
mağa başlıyor!. !etin himayesi)ni kabul gibi pro-

Bu haberleri, daha evvel adık- pagandalar tekrar çalkanmağa baş 
larile ve lstanbulda iken bildikle- lıyor, İstanbul hükumetinin "Hu
rile kartılaştıran, "Mustafa Kemal" kuku Osmaniyeyi bu esaslar dai
hiribrini kovalayarak üstümüze resinde konferans huzurunda mü
doğru yuvarlanmakta olan felake- dafaa için Parise davet,, edildiği 
tin büyüklüğü hakkında, milletin haberi ortalığa yayılıyor. 
henüz karanlıkta olduğunu anlı · Bunun üzerine 3/ 6/ 1919 da bu
yor .. Bunun için de, milli varlığı - gün vilayetlere ve kolordulara 
mızın uğradığı bu ağır ve acıklı yolladığı ikinci bir tamimle: 
fecaate karşı ses çıkarmak, ve kar " ... Her halde milletin hukuku
şı durmak yolunda henüz açıktan nu müdrik ve onu çiğnetmemek i
açığa hep birden ağız ve elbirliği çin yekvücut olarak fedakarane 
ile bir sızlanlf, bir kımıldanış izi harekte hazır olduğunu itilaf dev- ı 
gösterilmediğini görüyor.. !etlerine göstermekte ve İspat et- ı 

Bu kadar haksız bir taarruz, mekte devam edildikçe, onların 
bu kadar etsiz bir tehlike kartı • milletimize daha ziyade hiirmetkar 
sında böyle sessiz durut ve kımıl- ve hukukuna daha ziyade riayet
danmayıfın, kenarında bulunduğu- kar olacaklar,, görülüyor. Millet
muz karanlık uçurumu daha ziya - çe kat'iyen müdafaası behemehal 
de derinlettirmekten başka hiç bir icap eden hakların; da 
~eye yaramayacağını seziyor.. " (Devlet) ve (Millet)in istiklal 

Milleti uyandırmak, kendisini, tamını.,, 
keneli iradesinden başka bir feyin "Asıl vatanda çoğun (az)a feda 
kurtaramayacağına inandırmak lü edilmemesi,, 
zumunu duyuyor.. Gibi iki noktada toplanması lü-

28 Mayıs 1919 da yazdığı (ilk ta- zumunda israr edilmesi., tevcih e
mimi) ile bütün milleti içinde bu- diyor. Bunun için de: Bu esaslar 
lunduğumuz tehlikenin enginliğin dairesinde vilayat ve mülhakatta 
den haberdar ediyor, ve kurtuluş (Müdafaai hukuku milliye) ve 
savaşının ilk alevini memleketin (Reddi ılhak) cemiyetleri,ve henüz 
dört köşesinde ve bütün gönüller- böyle te~kilatı olmıyan yerlerin de 
de tutuşturuyor. belediye heyetleri tarfmdan lstan-

" Tamamiyeti mülkiye" mizin ko bul hükumetine ve Padişaha tel
runması için, büyük ve heyecanlı grafla müracaat ederek (Milli;.. 
mitingler akdedilmesi ve milli te- tiklôl) in ve (Ekseriyetin milli hu· 
zahürlerin gittikçe artan bir can- kulw) nın tam olarak korunması 
!ılıkla devam ettirilmesi ve bunun hususlarının milletçe esas J&rt 
tekmil mülhakata da sirayet etti- olduğunu ve konferansa gidecek 
rilmesi, ve yapılacak tezahürlerin heyetin müdafaa esaslarını millete 
de •uurlu bir sükmıet ve adabın resmen ve alenen bildirmesinin her 
muhafaza edilmesi lüzumunu işa- taraftan istenmesi lüzumunu bil-
ret ediyor. diriyor. , 

Ve bütün mitinglerin neticesin- İstanbul hükfunetine de Milli ia-
de, her taraftan, ağız birliği ile, tiklalimizi ve varlığımızı yok et
hem büyük devletlerin mümessille- mek yolundaki hadiselerin karşı
rine, hem İstanbul hükumetine: sında kalan milletin vicdani ıstı
"Milli hayal ve istiklali ralınedar rabmdan doğan milli tezahür ve he 1 
eden işgal ve ilhak gibi hmli~eler yacanlarının önünde durulamıyaca 
bütün milleti clilhiin etmektedir. ğım i~et ve ihtar ediyor .. 
Teessürat zaptedilemiyor. Hazmı Artık milli kurtulut savatı gittik 
tahammül edilmeıi kabil olmıyan çe genişlemeye başlıyor .. 
bu hallerin derhal izalesini bütün Milli kuvvetlerimiz, (Nif = Ke
mecleni milletlerle büyük devletle- mal paşa) da dahi, düşmanı ilk 
rin adil ve tesirlerinden sabursıız- kurşunla karşıla yor - (S ' 10 hazi
lukla bekliyorıız" zemininde tel- ran) ve (Aydın) ı işgal etınit olan 
graflar çekilmesini tamim ediyor.. düşmana baskınlar yapıyor .. (6 -

* • " 27 haziran günleri) .. 
ltte o güne kadar karanlıklar i- Türk yurdunıın her bucağında 

çinde bocalıyan, (Türk milleti)nin yeniden yeni kaynaşmalar, çalkan
hakiki kurtuluş için ilk yapacağını malar, tezahürler hızlanıp yayıl
haykıran kendi öz sinesinde çakan mağa başlıyor .• 
ve milli vicdanı tutuşhıran yıldızı- " 
mın ilk ışığı bu, oluyor.. Mustafa Kemal lstanbula çağrı-

Milli vicdan, iman bu ses iledır lıyor: 
ki kendine geliyordu, bu ıtık iledir li~in bu yola döküldüğünü gören 
ki içine düştüğü tehlikenin engin- İstanbul hükiimeti, 8/haziran 1919 
)iğini görüyor. Ve kurtulut için de da (Mustafa Kemal)i, geri çağırı· 
(En son fedakarlığı) göze aldır- yor!. 
maktan başka çare olmadığını se- Mustafa Kemal, bu çağrılışa hiç 
ziyor ve kükrüyordu. ,aşmıyor; Çünkü, tuttuğu milli 

Yer yer milli müdafaa cepheleri kurtulut yolunun İıtanbul hükume
kurulmağa batlıyor. Nitekim daha it ile Sarayın ve yabancı düşman 
ertesi gün (29 mayıs 1919 da) (Ay }arın hiç birinin İfine gelmiyece· 
valık) a çıkan dütmana orada Ali ğini çoktan biliyor .. Onun için, bu 
Beyin kumandasındaki 172inci a- çağrılıta kulak asmıyor, fıtanbula 
}ay, ilk kurşunu sıkmak suretile çağrıldığı günden dört gün sonra 
milli savaşın ilk fi'li kıvılcımı da (Havza)dan (İıtanbul)a değil, 
tututturulmut oluyor. Ayni günün (Amasya) ya gidiyor! (12 haziran) 
akf&mı 29 ve 30 mayıs geceleri, ve oradan kurtulut sava,ını, renit· 
(Vilayatıprkiye müdafaai huku- letmeğe, organize etmeğe devam 
ku milliye) cemiyetinin Erzurum ediyor. 
şubesi toplanarak, 10 temmuzda 18 haziranda Trakyaya yazdığı 
bir Vilayatıtarkiye konıresi akdi- bir direktifte: Vaziyetin fenalığını 
ne karar veriyor.. anlattıktan sonra, "Trakya ve A· 

Yer yer mitingler yapılmaya, mil nadoludaki milli te,ekküllerin bir
li kaynatmalar olmağa, dağınık di- lettirilmeai ve milli iradenin, gür 
!ekler, ayrı hedefler birletmeğe sesle cihana duyuracak, emin bir 
batlıyor.. yer olan (Sıvas) ta mütterek 

Bugün, feyizli neticeleri göğsü- ve kuvvetli (Bir Heyet tetkili) ka· 
müzü kabartan ve.. rarlattırılmıt., olduğunu bildiriyor. 

(Dil birliği), (Kültür birliği) Milli istiklal ülküsüne varınca-
ve (ülkü birliği) gibi üç ilmi te- ya kadar tamamile milletle birlik
mel direğine oturtulmuş olan "Türk te ledakarane çalıfacağına mukacl
milliyetçiliği,, ilk kaynağı, ilk ate· desatı namına yemin ettiğini, artık 
şi buradan alıyor... kencliııi için "Anacloludan hiç bir 

* * * yere gitmemek kat'i,, olduğunu ila-
- Milli vicdan tututturulmuştu. ve ediyor. 

Fakat kurtuluş için bu da kafi de- 21 ve 22 haziran gecesi yazdığı 
ğildi. Başlıyan bu kurtuluş savaşı- üçüncü bir tamimde ele: 
m daha başlangıcında söndürmek " 1 -) Vatanın tamamiyeti ve j 
ve memleketi parçalıyarak paylaş- .,, • • A , • , • 

mak istiyecek olan dütmanlarımı- Dokuma ıstıklalırnızı 
zm yapabilecekleri her türlü hare- kazanınak yolu Üze-
ketleri de İyice gözden geçirerek il . d d d l ' ( 1 
bunlardan bizim için en kötü olan ~ın ; ev a ım arı e 
!arını meydana çıkarmak ve her 1 ılerlıyoruz. 
birine kar'ı bizim ne gibi tedbir- •==============• 

1 ' 

milletin istiklali tehlikededir. 1 
2 -) İstanbul hükiimeti üze

rine aldığı mes'uliyetin icaplarını 
yapamıyor; 

3 -) "Milletin istiklalini gene 
milletin azim ve kararı kurtara
caktır.,, 

4 -) Milletin hal ve vaziyetini 
derpiş etmek ve sadayı hukukunu 
cihana ifittirmek için her türlü te
sir ve kontrolclan azacl e (Milli bir 
heyet)in vücudu lazımdır. 

5 -) Anadolunun en emin yeri 
olan (Sivas )ta milli bir kongrenin 
ııerian in'ikaclı kararlaşmıştır. 

6 -) Tekmil vilayetlerin her li
vasından milletiı1 itimadına maz
har olmuf üç murahhasın hemen 
yola çıkarılması icap eder. 

7 -) Her ihtimale karşı keyfi. 
yetin bir (Milli sır) halinde tutul
masını ve murahhasların lüzum 
görülen yerlerde seyahatleri mü
tenekkiren yapmaları lazımdır .. 

8 -) Şark vilayetleri namına 
10 temmuz 1919 ela Erzurumcla 
bir kongre toplanacaktır. Bu tari
he kadar öteki vilayetlerin murah
hasları da Sivasa varabilirlerse (Er 
zurum kongresi)nin azası da, (Si
vas umumi kongresi) ne girmek 
üzere hareket ederler.,, 

Diyor .. 
o * 

l~te, bizim görü,ümüze göre, mil 
li kurtulut savaşının üzerine ku
rulduğu (ilk üç temel direği) bu 
(üç tamim) dir. Eski bir tabirle, 1 
milli savaşın (Ekanim seli.sesi) bu
dur. Bu (üç tamim) den, (üç ku
rultay) (Erzurum, Sivas kongrele
ri ile Ankarada Millet Meclisi) ve 
ondan da (üç zafer) (İnönü) (Sa
karya), (Dumlupınar) doğdu .. . -

Mustafa kemal, bundan sonra Is 
tanbuldaki bir cok münevver zat
lara da: "Y alnı~ mitingler ve te
zahürler, büyük gayeleri hiç bir va
kit kurtaramıyacağını, bunlar an
cak milletin sinesinden doğan müş
terek kudrete dayanırsa, o zaman 
kurtarıcı bir mahiyet alabileceğini 
şu kadar ki zaten acı olan vaziye
ti daha korkunç bir kılığa sokan 
ve milli dilelcleri zararlı bir şekilde 
gösteren şey, lstanbuldaki muha
lif cereyanlar olduğunu., uzun 
mektuplarla anlatmağa çalışıyor .. 

" Artık lstanbulun Anadoluya ha 
k;nı değil, tabi olmak mecburiye
tinde bulunduğunu,, izah ediyor. 

İşte böylece lstanbula çağrıldı
ğı 8/ hazirandan itibaren geçen 
on iki gün içinde milletin istikla
lini ancak gene milletin azim ve 
kararı kurtarabileceği inanını mem 
leketin her köşesine yayıyor. Milli 
kurtuluş savaşı, vatanın her buca
ğına daha 7iyade kök salmağa baş
lıyor. 

••• 
- Fakat bu işler hiç te kolay 

yürümüyor; her adımda yeni bir 
engele çarpıyor, şöyle ki: Bu milli 
kükr<'yiş kartısında şafıran düş· 
manlarımız ve İstanbul hükumeti, 
bu sefer de Mustafa Kemal Pa,a· 
nın lnr.iliz mümessilinin talebi ü
zerine Üçüncü ordu müfetti~liğin
Jen azledildiğini 23 haziran 1919 
tarihli ve Dahiliye Nazırı Ali Ke
md imzalı bir tamim ile her tara
fa bildiriyor. 

(Elaziz) Valiliğine tayin edilmi~ 
ve ayni gün Sivasa gelmiş olan 
mahut (Ali Galip) te, Sivasta du
v:-.rlara: "Mustafa Kemal hain, 
asi, muzir bir adamdır., gibi yaf
talar yapı,tırtıyor. Mustafa Kema
lin tevkifi için çareler ve tedbirler 

1 
düşünüyor. Derken Amas-
yan . Erzuruma 2 haziran-
da Mustafa Kemal de, (Erzurum 1 
kongresini) toplamak üzere Amas
yadan hareket etmit ve 27 hazi
randa ansızın {Sivas)a varmıt ve 
Sivas halkı ile zabit ve askerleri
miz tarafından büyük bir ümit ve 
ı.evinçle karşılanmıf bulunuyor .. 
Kolordu kumandanlığı dairesine 
iniyorlar, kendisini tevkif çarele,;i. 
ni dütünen Ali Galip ile eleman· 
larını çağırt.ırak, li.zım ve layık o
lan muamele ve nasihatte bulunu
yorlar .. Bunun üzerine Ali Galip 
derhal cümleyi değittiriyor, Sıvas
ta kalıtının sebebi esasen kendisi
ne yardım icin talimat almaktan 
ibaret oludu"ğunu söyliyor ! ! ! 

Mustafa Kemal, İcap eden tali
matı, gerek Valiye ve gerek kolor· 
du kumandanına verdikten sonra 
28 haziran sabaha karfı Erzuruma 
hareket ediyor .• 3 temmuzda, Er
zurum halkınrrı ve oradaki zabit 
ve askerlerimizin samimi ve can
dan tezahürleri ve alkı,Iarı İçinde 
Erzuruma va:ıyor .. Ve 5 temmuz
da lstanbul hükumetinin muhte
mel zararlı oluşturucu ve aldatıcı 
tebliğlerıni kontrol için bütün tel
graf merkezlerinde tedbirler alın
masını her tarafa bildiriliyor .. Ar
lık açıktan açığa ortaya atılıyor. 

Büyük Gazi, bu milli vazifenin, 
resmi makam ve üniformaya sığı
narak el altından yapılması dev
rinin artık geçmif olduğuna ve "a
çıktan açığa,, ortaya atılmak ve 

milletin haklarını yüksek sada ile 1 
bağırmak ve bütün milleti bu sa
claya açıktan açığa iştirak ettir
mek,, zamanı gelmit olduğuna ka
rar veriyorlar, bunun için de ilk 
önce arkadaşları ile bu vatani vazi
fe üzerinde ciddi konuşmak lüzu
munu duyuyorlar. 

Kendilerile umumi, hususi vazi
yeti ve bu vaziyet içinde tutulacak 
yolun çetinliği hakkında görüşü
yor. En kötü vaziyetleri, umumi 
ve fahsi tehlikeleri, her ihtimale 
karşı göze alınması zaruri olan fe
dakarlıkları izah ediyor. ve diyor
ki : 

"Milli ülkü için ortaya atılacak
ların, imhasını düfünenler, fimdi
lik yalnız saray, ve onun hükume
ti ve ,ecnebilerdir. Fakat bütün 
memleketin aldatılmasını ve aley
he çevrilmesini de ihtimal dahilin
de görmek lazımdır .. Öne düşecek
lerin, her ne olursa olsun, gayeden 
dönmemesi, memlekette barınabi
lecekleri son noktada son nefesle
rini verinciye kadar, gaye uğrunda 
fedakarlığa devam edeceklerine, i
şin başında karar vermeleri icap 
eder .. Yüreklerinde bu kuvveti 
duymayanların te~bbüse geçme
meleri elbette evladır .. Zira bu tak 
dirde hem kendilerini ve hem de 
milleti aldatmış olurlar .. Bir ele, 
bu vazife, resmi makam ve ünifor
maya sığınarak el altından tedvir 
edilemez .. Bu tarzın bir derecesi 
olabilir .. Fakat artık o el evir geç
miştir. Alenen ortaya çıkmak ve 
milletin hakları namına yüksek 
sacla ile bağırmak ve bütün milleti 
bu saclaya iştirak ettirmek liizım
clır .. Beni a:ı:ledilcliğime ve her tür
lü akibetlere mahkum bulunduğu 
ına şüphe kalmamıştır. Benim ile a
lenen (teşrikimeaai) etmek, ayni 
akibetleri ~imdiden kabul etmek
tir.,, 

"Bundan başka vaziyelh talep 
ettiği adamın, diğer bir çok noktai 
nazarlardan dahi, mutlaka benim 
şahsım olabileceği gibi, bir iddia 
yoktur .• Yalnız herhalde, bu mem
leket evladından birinin ortaya a
tılmaııı zaruri olmustur.. Benden 
baska bir arkaclası cl~hi clüsünmek 
m~mkünclür .. Yeter ki o drkaclaş, 
bugünkü vaziyetin kendisinden ta· 
ler; ettiği tarzda harekete muva
fakat etsin.,, 

lste önünde durulup, derin derin 
düşÜnülmesi, her dü~ünen kafa i
çin, her inz'anh Türk için, elzem 
olan bir tablo! ! ! 

O zamanki vaziyet .. O zamanki 
sartlar .. O zamanki içinden çıkıl· 
:naz karı,ıklıklar içinde .. O azman 
k! karmakarışık ve darmadağınık 
fikir cereyanları arasında ve her 
yam düşmanla çevrilmiş, her tara
fı iç ve dış dü~manlarla bağlan
mı• bir memlekette böyle bir ka
rar ile ortaya atılmak, tarihte he
men hiç bir kahramana nasip olma 
mıştır !. 

Bu kadar sarsılmaz, keskin ve 
yiğitçe karar ancak çelik iradeler
den doğabilir .. Böyle çelik iradeler 
< t, ancak Türk milletinin bağrın· 
dan çıkabilir .. 

(Mustafa Kemal)in bu kararını 
dinliyen arkadaıılarının, kendileri
ne düşünmek için, etraflı karar ve
rebilmek icin bITakılan mühlet zar
fında, verdikleri karar, (Mustafa 
Kemal)in baş olarak ortaya atıl· 
ması ve l<enclilerinin de ona yar
dımcı olmaları oluyor .. 

işte o dakikadan itibaren, Mus
tafa Kemal, artık reımi makam ve 
üniforma kayıtlarından sarfınazar 
ederek açıktan açığa ortaya atıl· 
mış oluyorlar .. 

-Bu sıralarda, (Erzurum kong· 
resi) için dava edieln murahhas
lar henüz Erzurum& gelememit bu
lunuyorlar .. Bir taraftan bunların 
biran evvel Er7urumda bulunma· 
!arı için tedbirler alırken, diğer 
taraftan bazı ordu müfettif ve ko
lordu kumandanlarının lstanbula 
gittiği haberini alıyor .. 

Bunun üzerine Erzurumdan fU 
tamimi yapıyorlar: 

- "İstiklalimi.zi muhafaza uğ· 
runda tefekkul etınİf olan milli 
kuvvetler, hertürlü müdahale ve 
tecavüzden masundur.,, 

Devlet ve millet mukadderatın· 
da (lracleimilliye) hakimdir. 

Ordu, itbu ( lradeimilliye) nin ta 
bi ve hadimidir . .,, 

(2) Dedikten sonra, lstanbul hü
kumeti tarafından, azledilecek ku
maııdan ve mülettifler, yerlerine 
gelecek adamlar beraber çalı,abi
leceh a.lamlarsa ancak o zalnan 
kumandayı onlara bırakmalarını, 
fakat kendilerinin mıntakalarından 
ayrılmamaları, milli vazifelerine 
devam etmelerini eğer, kendileri
Je çalıpmıyacak adamlar gelirse, 
o zaman kumandayı bırakmamala
nnı "emniyet ve itimat,, ileri sürü 
)erek emri reddetmelerini; 

(3) Ve herhangi bir kıt'a veya 
milli teskilatın lağvini emreder
se clinl~nmemelerini, 

(4) Milli kurtuluı ülküsünü gü
den (Müclalaai hukuk) ve (Reeldi-

illıak) cemiyetlerinin ve bunların 
teşebbüslerinin zayıflamasını vey 
inhilôlini mucip olacak herhang& 
bir tesir ve müdahaleyi, ordunu 
kat'iyen menetmesi, 

(5) "Devlet ve milletin istikla 
lini temin gayesinde, bütün mülki 
ye memurlarınnın, (Müclalaai hu

kuku milliye) ve (Redcliilhak) cem 
yellerinin ordudaki meşru yardım 
cısı olduklarını; 

(6)" Vatanın herhangi bir mın
takasına taarruz olursa, bütün mil 
let, müdafaaihukuka hazır oldu 
ğunclan, bu gibi hadiseler olurs 
elbirliği ile harekete geçmek için 
derhal her tarafın biribirine en ça 
buk bir surette haber salması, ve 
hareket birliği temin edilmesi.,, 
lüzumunü bildiriyor .. 

l~te bu tamim ile, artık lstanbul 
hükumetinin emirlerini, dinleme
melerini, bütün mülki ve askeri 
makam ve memurlarına açıktan 
açığa bildirmiş, ve milli ülkünün 
elde edilmesi uğrunda kurulmua o
lan (Müdafaaihukuku milliye) ' ve 
(Reddiilhak) gibi milli teşekkül ve 
kuvvetlere, bütün milletin, ordu
nun, ve mülki makamlar ve memur 
ların yardımcı olmalarını emret
mi~ bulunuyor .. 

Mustafa Kemal askerlikten istila 
ediyorlar: 

Bu tamiminden bir gün sonra (8 
temmuz), Mustafa Kemal'in lstan
bula gelmesini teminle uğraf&D 
lstanbul hükumeti ve saray, bu se
fer telgraf başında Mustafa Kemal 
ile görüşüyor: Bu görütme de, ge
rek Harbiye nezaretine, ve gerek 
Paditaha, memuriyetinden de, u
kerlikten de istifa ettiğini bildir
mekle neticeleniyor .. 

Artık Mustafa Kemal, kendileri
nin de dedikleri gibi, "yalnız mille
tin fefkat ve civanmertliğine güve. 
nerek ve onun bitmez feyiz ve kud
ret kaynağından ilham ve kuvvet 
alarak vicdani vazifesine devam et 
mek kararını veriyor .. 

" Vilayatışarkiye Müdafaai hu
kuk milliye cemiyeti,,nin Erzurum 
şubesi de, 10 temmuz 1919 da Mus
tafa Kemal'e, cemiyetin başına geç 
mesini ve faal heyet reisliğini ka
bul etmesini teklif ediyor. Ve la
tanbuldaki merkezi idare reisine de 
" • k umumı mer ez namına rey ve 
mütaleaıını beyan etmek aalahiye
yetinin Mustafa Kemal'e verildiği
nin bildirilmesini rica ediyor. Er
zurum kongresine, Erzurum mü
mesili olarak giriyor. 

Erzurum kongresi: 
Erzurum kongresi, 23 temmuz 

1919 da toplanıyor.. Mustafa Ke
mali reis seçiyor; riyaset kürsüsü
ne geçen bu kurtarıcı adam, vaziy~ 
ti kongreye anlatıyor: "Vatan ve 
milletin mukaddesatını kurtarmak 
ve korumak yolunda son sözü söy. 
liyecek ve bunun hükmünü tatbik 
ettirecek kuvvetin, bütün vatanda 
bir elektrik şebekesi haline girmİJ 
olan milli cereyanın ruh celiideti 
olduğunu; .... 

"Mukadderata hakim bir iraJei 
milliye"nin ancak (Anadolu) dan 
çıkabileceğini ve iracleimilliyeye 
müstenit bir "Milli Şura,, kurulma
sı ve kuvvetini milli iradeden ala
cak bir (hühiimet)in meydana ge
tirilmesi, ilk çalışma hedefimiz ol
ma11ı lazım geldiğini izah ediyor .. 

Erzurum, kongresi böyle devam 
ederken, ayni gün Sadrazam Ferit 
pafa da, ajansla tunu ilan ediyor: 
"Anadoluda iğtitaf çıktı.Kanunu· 

esasiye muhalif olarak Meclisi 
mebusan namı altında içtimalar 
yapılıyor; bu hareketin mülkiye 
ve askeriye memurları tarafından 
men'i lazımdır., 

Bir kaç gün aonra da (30 tem
muz), Harbiye nazırı, kolordulara 
Mustafa Kemal Paşanın yakalanıp 
lstanbula getirilmesi valilere em
redilmit olduğundan kolordularm 
da yardım etmelerini emrediyor .. 
Ne ibretli iki levha! .. 

Mustafa Kemal, bir taraftan, 
kongreye devam ediyor, diğer ta· 
raftan da, kolordular da valilere 
İstanbul hükiimetinin bu tebliğle
rine kartı vermeleri lazımgelen c;e. 
vapları bildiriyor ve verdiriyor .. 

Fakat, (Amerika manduı)ın
dan bafk& kurtuluf yolu göremi
yenler, Mustafa Kemal'in pe9ini 
bir türlü bırakmıyorlar; bir taraf
tan, 25 temmuzda lstanbuldan 
Amasyaya gelmiş bir zattan aldı
ğı bir telgraf: 

"Tam istiklal istersek memleket 
parçalanıp paylatılacak ve elimizde 
de ancak iki üç velayete bağlı bir 
istiklal kalacak .. Böyle olmaktan 
ise (Tamamiyeti mülkiye)mizi te
min edecek mandaterlik elbette 
dah iyi olur, onun için umum Oa
manlı memleketlerine şamil bir 
(Amerika hükumeti mandaterliği) 
ni kabul etmemiz lazımdır., diyor. 

Diğer taraftan lstanbuldan da 
gene (Amerikan mandası) taraf-

(Devamt karfıki s:ıyfada 



tarlarından uzun uzun mektuplar 
yağıyor .. Mustafa Kemal'in tuttuğu 
yolun çıkmaz bir yol olduğu fikrini 
telkine çalıtıyor .. 

Bu sartlar altında 14 gün süren 
Erzur~m kongresi, nihayet fU e
sasları kararla,tırıyor : 

- Milli sınırlarımız içinde bu
lunan bütün vatan parçaları bir 
küldür. Biribirinden ayrılık kabul 
etnıez . . 

- Her türlü yabancı işgal ve 
müdahalesine karşı Osmanı hüku
metinin inhilali halinde millet el
birliği ile müdafaa ve mukavemet 
edecektir. 

- Vatanın ve istiklalin muhafa
za ve teminine hükumeti merkezi 
ye muktedir olamazsa, maksadı 
temin için bir (müvakkat hüku· 
nıet) tesekkül edecektir. 

Bu hÜkumet heyeti (milli kong
re) ce seçilecektir. Kongre toplan
mış değilse, bu seçmeyi (heyeti
temsiliye) yapacaktır. 

sinde, şark 'Vilayetleri namına, Si
vas kongresi için seçilen temsil 
heyeti, Mustafa Kemal ile bera 
ber beş kişi idi .. 

Kongre 4 eylülde toplanıyor .• 
reisliğine Mustafa Kemal seçili
yor. Daha ilk gününden başlıya
rak, Mustafa Kemal milletin istik
lalini, gene milletin azim ve irade
si kurtaracaktır.,, kararile açılan 
kongre, gene "herhalde yabancı 
bir devlet yardımına muhtacız,, 
kanaatlerile karşılaşıyor.. Bu ka
naatte olanlar: "Devlet varidatı, 
ancak borcumuzun faizini karşılı
yabilecek dereceye düşmüştür.,, 

"Bugün cemiyetleri esir eden, 
kalpleri, vicdanları söndüren İn 
giliz mandasından kurtulmak için 
sakin milletlerin 'Vicdanlarına ri
ayet eden Amerika mandasını is
tiyoruz." 

MiLLiYET PAZAR 29 TESRlNIEVVEL 1933 

de bitiyor .• Ve bu kongrenin karar 
!arı her tarafa yağdırılıyor. 

Sıvas kongresi " Vilayabfarki 
ye Müdafaai hukukumilliye cemi
yeti,,nin "Anadolu ve Rumeli Mü
dafaai hukuk cemiyeti,, olmasına 
ka veriyor .• 

Bu suretle Türk halkının bağ. 
rından (Müdalaai hukuk) doğu
yor .• Yani bütün memleket 'Ve mil- , 
Jet namına söz ve bak sahibi bir 
(Milli kurultu) görülmüf oluyor .• 
Ve onun seçtiği (Temsil heyeti) de 
bütün vatan ve millet namına söz 
söylemek salahiyetini almıt bulu
nuyor .. Dağınık fikirler derlenmiş, 
tek hedefe giden tek yol gösteril. 
mit oluy<?r .. 

"Her türlü müdahaleye karşı ko
yacağımız,,a karar veriyor.. Bina
enaleyb.ltilaf devletlerinden de gel 
se, her türlü müdahaleye kartı ko
yacağımızı da açıkça söyleınit olu
yor .. 

* * • 
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- (Milli kuvvetler)i amil, (mil
li irade)yi hakim kılmak esastır. 

- . (Manda) ve (Himaye) kabul 
olunamaz .. 

"Tam İstiklıil istersek, acaba 
kendi başımıza yapabilecek mi
yiz? ! Acaba bizi kendi başımıza 
bırakacaklar mı?! "Herhalde bir 
Amerika kefaletini kabul etmek 
mecburiyetindeyiz.,, 

Sivas kongresinin bittiği 12 ey
lülden 2 te,rinievvele kadar ge
çen 20 gün, Ferit Paşa kabinesi j. 
le ve onun hainane siyaseti ile bo
ğuşmakla geçiyor. Nihayet Ferit 
pata kabinesi düfüyor, yerine Ali
Riza paşa kabinesi geçiyor. 

~eisicümhur Hz., gençlik arasında ve gençlik sıralarında çektirdikleri bir resmi kendi el yaz l "l D ··1 
f .. h d" ı an e aru. ununa e ıye ettiler. 

- (Millet Meclisi)nin derhal 
toplanmasına ve hükumetin yaptık 
!arının Meclisin kontrölü altına 
konmasına çalı,ılacaktır .• 

Bu kararları veren kongre, bir 
de (Heyeti temsiliye) seçiyor, riya 
sete Mustafa Kemal'i geçiriyor •• 

Ondan sonra, Mustafa Kemal, 
Heyetitemsiliye reisi sıfatile, kong 
renin kararlarını her tarafa ve ya
'Gancı memleketlere, türlü kanal
.arla ulattırıyor •. 

- Fakat bir taraftan İstanbul
dan gelen uzun tifreler (Amerika 
mandas ) ından başka çıkar yol ol
madığında karar kılan mütaleaları 
Yağdırmağa; diğer taraftan, lstan
buldaki muhtelif siyasi fırkaların 
A merika heyetine verilmek üzere 
lıazırladıkları bir muhtırada (Er
rnenistan) a şark vilayetlerinden a
razi verebileceklerinin yazılı oldu
ğu haberleri gelmeğe başlıyor! ! ! 
03) ve 14 ağustos 1919) Her taraf 
lan yağan bu biribirini tutmaz tek
lif ve düşünceler ortasında biç sar
sılmıyan o çelik iradeli adam, za
manın sadrazamına, onun hiç bir 
}eye muvaffak olamadan Avrupa
dan dönüşünden istifade ederek, 
bir mektupta, vaziyetin kötülüğü
nü iyice anlattıktan sonra: "Meşru 
olan milli cereyana karşı engel ol
maktan vaz geçmesini, milli kuv· 
'Veelere dayanarak her türlü teşeb
büsl~rinde milli dileği rehber edin
mesıni; bunun için de milli varlığı 
ve İradeyi temsil edecek olan Me
busan meclisinin en kısa bir za
manda toplanmasını temin eyleme
sini .. ,, 

Yazıyor .. (16 ağustos) • 
Derken, Sivas valisini kendisini 

acele telgraf başına çağırıyor; şu 
telaşlı haberi veriyor: 

(Sivas)a gelmiş olan Fransız 
binbaşı Bruno, ilk önce "Mustafa 
Kemal Paşa Sivasa gelir de kong
re yapmağa kalkarsa bef on gün i
çinde buralarını işgal edeceklerini 
söyliyor. Bir gün sonra da Sivas 
kongresinde itilaf devletleri aley
hinde bir hareket yapmazsa, kong
renin toplanmasında mahzur gör
miyeceklerini dahi kongreye mu
halefet etmemesi için Dahiliye Ve
kaletinden de emir verdirecekleri
ni söylediklerini bildimiş .• 

Mustafa Kemal, Sivas valisini 
tatmin ediyor: "Ne Fransızların 
'Ve ne de yabancı herhangi bir dev
letin yardımına tenezzül etmediği 
Ve kendisi için,, en büyük siyanet 
noktası ve şefaat kaynağı milletin 
sinesi,, olduğunu söyliyor, ne Fran
sızların 'Ve ne de batka yabancı 
devletlerin (Sivas) ı kuvvetle İfgal 
etmelerinin hiç te kolay olmadığı-

Diyorlardı .. 
İşte yalnız, birer noktasına do

kunarak geçtiğimiz bu kanaatlerin 
hücumları ortasında dimdik duran 
Mustafa Kemal, kongrede: 

Bir taraftan "milletin istiklalini, 
ancak milletin azim ve iradesi kur
taracaktır,, tezini müdafaa ve tel
kine çalışırken, diğer taraftan bir
denbire şu haberlerin salgını altın
da klllıyor : 

1 - (E~kişehir) ve (Afyon)da-

Gazi Hz., hususi bürolarında 

ki İngiliz kuvvetleri iki misline 
çıkarılmış. Ceneral Miln Konyaya 
gelmiş .. 

2 - Kastamonu, Ankara ve Kon 
ya valileri İstanbul hükilmetinin 
emirlerini dinleyip dinlememek
te tereddüt ve gevteklik gösteri
yorlarmış .• 

3 - Kürt beylerinden üçü, bir 
İngiliz zabl':ı; ile beraber, silahlı 
Kürtlerin muhafazası altında Ma
latyaya gelmişler!. Malatya muta
sarrıfı ile belediye reisi de bunları 
karşılamışlar ve ağırlamışlar!. Ela
ziz valisi Ali Galip le oraya gelmiş, 
onlarla birleşmiş!. 

Bunlar Kürtleri, ( Kürdistan ya
pacağız) diye kandırarak ayak-
1andıran; ve (Sıvas) kongresini 
dağıtacaklarmış, bu sebeple Ela
ziz Valisi Ali Galip te, Sivas vali
liğine tayin edilmiş!. lstanbul hü
kumeti bütün bunları tertip ve teş
vik ediyormuş!. 
Şu vaziyet ve tablo önünde bir 

kere duralım .. Ve düşünelim: 

Fakat Gazi Mustafa Kemal, bu 
kabine ile anlaşmak için de çok 
zaman ve emek sarfa mecbur kalı
yor .. Haftalarca, aylarca bu yeni 
kabineye meram anlatmak için ne
fes tüketiyor .. Şu kadar ki Ferit 
paşanın düşüşü, memleketin her 
yerinde iyi ve haklı bir •e'Vinç u
yandırıyor. Her tafarta ( E11ki1Jehir) 
(Kütahya), (Afyon), (Bursa) 
(Balıkesir )de milli teşekküllere' 
hız veriliyor .• 

lstanbulda gizli çalışmağa karar 
veriliyor. Trakyada teşkilatın genis 
letilmesi tedbirleri alınıyor. • 

-Fakat bunlar hiçte kolay ol
mıyor 

Daha Ferit Paşa kabinesi zama
nında birinci ve ikinci Bozkır is. 
yanları Bandırma, Karabiğa ve ci
varlarında Anzavurun isyanı, bas
tırılıyor. Maraş, Antep, ve Adana 
mıntakalarında milli teşkilata bat
lanıyor. Bir yandan da mebus se
çimi işlerile uğraşılıyor. 

Uzun muhabere 'Ve münakaşa
lardan sonra mebusları seçmeğe 
ve toplamağa muvaffak oluyor .• 

Toplanma yeri de, çok uzun ve 
sürekli didi,meleri mucip oluyor, 
nihayet o zamanki vaziyet ve şart. 
farın icabı olarak lstanbulda top
lanmasına karar veriliyor .• 

• * * 
'.Ankaraya hareket : 
Gazi Mustafa Kemal, lstanbula 

daha yakın olmak üzere, Temsil 
heyeti ile beraber Ankaraya hare
ket ediyor. Ve 29 kanunuevvel 
1919 da Ankaraya varıyor. Ve An
kara halkının emsalsiz tezahürleri 
içinde Ankaraya giriyor. Ve ilk 
evvelce mebuslarla görüşerek (Mil 
li misak)ın ruh ve kurtuluş yolunu 
anlatmak kararını veriyor, ve 5 ka
nunusanide mebusların Ankarada 
bulunmalarını ' tamim ediyor .. 

Bir taraftan bunlar olurke;;;di
ğer taraftan, Maraş muharebeleri 
olmuş, (Düzce) de birinci (Düzce 
isyanı) patlamış, onu bastırmakla 
uğraşılıyor. 

larını yollarından alakomanın im
kanı yoktur. 

Kestirememislerdi ki: 
Bu zorlayışl~r, bu saldırışlar, bu 

sıkıştırıflar, o büyük yolcunun ve 
yoldaşlarının enerjilerini daha zi
yade bilemekten başka bir şey ya
pamazlar,, 

Nitekim de öyle oldu .. 
Bu acıklı işgalin neticesini öğ

renen Gazi Mustafa Kemal, Heyeti 
titemsiliye namına hemen bütün 
'Vilayetlere ve kolordulara 19 mart 
ta yolladığı tamimde: 

"Ankarada fevkalade salahiye
ti haiz bir (Millet Meclisi) topla
mak, (milli hakimiyeti) o ( müs
takil ve hür meclis)te tecelli ettir
mek ve bunun için de (yeni seçif) 
yapmak, ve lstanbulda dağılan 
meclisten Anadoluya gelebilenleri 
de o meclise almak, ve seçilecek 
mebusların 15 gün içinde Ankara
da bulunmalarını temin etmek,, 
lüzumunu bildiriyor.. Bu sırada 
bir yandan dahilde 2 aydır devam 
eden ikinci Anzavur İsyanını bas
tırmakla uğraşılılıyor. Öte baştan 
da (Gaziantep') le ve (Urfa) da 
düsmanla kahramanca boğuşulu· 
yor. 

• * * 
ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 

açılıyor: 
Bu tamimden bir ay sonra yeni 

mebus seçimi bu şartlar altında 
bitmiş ve Ankarada toplanmış 'Ve 
ertesi günü de açılmak üzere bulu. 
nurken, 22 Nisan 1920 de, itilaf 
devletleri İstanbul hükumetini sulh 
konferansına çağırıyorlar .. Ve ça
ğırdıklarını da her tarafa yayıyor-
1.ar, akıllarınca böyle yapınca, mil
lı savaşı gevşeteceklerini sanıyor
lar •. 

Fakat bunu, milli kurtuluş savaş
çıları, hemen ertesi günü, 23 Ni
san 1920 de ilk "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi" ni Ankarada aç
makla cevap 'Vermit oluyorlar. 

Bu Meclisin ilk isi de (ilk Tür
kiye Büyük Millet Meclisi hükume· 
ti)ni kurmak oluyor. Fakat bu ku
rulut söylendiği sanıldığı kadar 
kolay bir şey ol~ıyor .. 
Düşünün bir kere ki: O zaman 

( Osma,nlı saltanatını) ve (lslam 
hilafeti) diye asırların ruhlara kök
leştirdiği iki müessese, temeli çü
rümüt te olsa, hala ortada duru
yor ve gönüllerde yafıyor .. 

Sonra o zamanki (Padişah)ın 
mazur ve esir bir mevkide bulun
duğunu düşünenler az değil .. 

Böyle şartlar altında yeni hüku
met kurma işinde biraz daha ihti
yatlı ve tedbirli yürümek lazımge
Jiyor. 

Onun için idi ki : m anlatıyor. (20 ağustos).. . 

• • • 
Erzurumdan (Sıvas) a : 
İtte böyle her taraftan,içten, dış 

tan kopan ve biri ötekini kuvvet
Jen~iren aykırı fikir salgınları, 
tehlıke baskınları içinde, Erzu
rumdan hareket ediyor. (29 ağus
tos) .• 

Tek bir insan İradesinin, bu ka
dar kalabalık içinden ve dışından 
biribirini kovalıyan salgınların ve 
saldırışların ortasında, sarsılma
ması, ta ilk gününden başlıyarak 
verdiği karardan kıl kadar şaşma
maması için, o iradenin, ancak Tür
kün bağrından fışkırmış bir Mus
tafa Kemal'in iradesi olması lazım
dır. 

* * * 
Mustafa Kemal bütün bu karma

karışık hadise ve haberlerin salgı
nına kar~ı. isabetli tedbirler alıyor. · 

(Yozgat)ta Çapan oğulları, (Zi 
le) de Aynacı oğulları, (Tokat) ve 
(Yenihan) ve Sivas civarlarında 
(Postacı Nazım)ın idare ettiği ha
lifecilik İsyanları ile boğuşulmak
ta .. l,te bu şartlar altında Mebu
san Meclisi 19 kanunusani 1920 de 
lstanbulda toplanıyor. Fakat düş
man işgali altındaki bir şehirde 
ne Ali Riza paşa kabinesi ve ne
de toplanan mecliı, istediği ve is
tendiği gibi iş göremiyor, ve gö
remezdi de .. Onun için ömrü de 
kısa oluyor ... 

3 Mart 1920 de Ali Riza paşa 
kabinesi çekilmeğe mecbur olu
yor, yerine Salih paşa kabinesi 
geçiyor. O da 10 gün sonra 16 mart 
1920 de düşmanın lstanbulu filen 
de işgali neticesi, düşüyor. 

Her şeyi doğru görebilen en u
zakları bile doğru ve açık sezebi
len Gazi Mustafa Kemal, hiç bir 
teyi vaktinden evvel söylemek, vak 
tinden sonraya da bırakmamak ve 

Fakat bu yolculuk ta kolay ol
mıyor. Bu seferde, yolların Kürt şa
kileri tarafından tutulduğu ve ge
çilmesi mümkün olmadığı haber
leri ile karşılaşıyor!. Fakat bu ha
berler de, onu yolundan alakoya
mıyor; (Amasya)dan (Sivas)a ge
lirken yaptıkları gibi, hemen kü 
çük bir emniyet tedbiri alarak, yo
luna devam ediyor. Ve ta uzak
lardan karşılayan Sivas halkının 
yürekten alkışları arasında (Si
'Vas) a varıyor. (2 Eylül). 

* * * 
Sivas kongresi: 

Eliziz valisini, Malatya mutasar 
rıfını ve Kürt beyleri ile beraber 
İzgiliz zabitinin de yakalanıp Siva 
sa getirilmeleri için, emniyet ve i
timat ettiği büyük, orta ve küçük 
kumandanlara emirler 'Veriyor .. 
Tertipler aldırıyor .. Malatyadan ka 
çan bu şahıslar, Kürtleri Kürtlük 
propagandası ile körüklüyorlar .. 
Malatya üzerine tekrar yürümek 
için Urfadaki İngiliz fırkasının da 
yardım edeceğini ortalığa yayıyor
lar .. Bir İngiliz miralayı da, ora
larda halkla konuşmak 'Vesilesile 
dolaşmakta olduğu haberi geliyor. 
Bunlara karşı da şiddetli tedbirler · 
aldırıyor .. 

O kara günü, bütün acılığı ile ba
tırlamıyan vatandaş olmasa gerek
tir. 

Bütün daireleri, korakolları düş
man kuvvetleri basıyor. Son Os
manlı Mebusan Meclisi dağıtılı
yor. İşe yarar ne kadar eleman var 
sa bunlardan ele geçirebildiklerini 
yakalıyorlar, hapislere tıkıyorlar· .• 

Tekrar istediklerini daha iyi ya
pabileceğini sandıkları Ferit paşa 
kabinesini getiriyorlar. Bu sayede 
yakalanıp hapseedilen bütün ele
manları Maltaya sürüyorlar. 

"' "' .. 
Sanıyorlardı ki: 
Böyle yaparlarsa, Anadoludaki 

milli savaşçıları korkutacaklar; is
tediklerini onlara kabul ettirebile
cekler; .. 

böylece her milli işi behemehal 
başarmak için, her meseleyi safha 
safha ve olgunlaştıra olgunlattı
ra yürünmesini bilen bu adam,bu i'i 
de şöyle hallediyor: 

Bir, o zaman içinde bulunduğu-
~uz şartların ağırlığı ve vaziyeti
nın korkunçluğu, gözönüne konur 
da bu satırların her cümlesi her 
kelimesi tarta tarta okunursa, 
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Türk 
Açtığı Millet Meclisine şu te

melli teklifi yapıyor: 
"1 - Hükumet letkili zaruri

dir. 
"2 - Müvakkat kaydile bir hü

kumet reisi tanımak veyahut Pa
dişalı kaymakamı ihdas etmek ca
iz değildir.,, 

"3 - Mecliste toplanan milli 
İradeyi, filen vatanın mukaddera-

Gazi Hz., C. H. Fırkasından 
çıkıyorlar 

tına hakim tanımak esas umdedir. 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi,, 

nin fevkinde bir kuvvet mevcut de
ğildir.,, 

"4 - Türkiye Büyük Millet Mec 
lisi, teşrii ve İcrai salahiyetleri hen 
dinde toplamıftır.,, 

"Meclisten ayrılacak bir heyet, 
Meclise vekil olarak hükumet isle-

• • •• •• > 
Ttnı gorur.,, 

"Meclis reisi, bu heyetin de re
isidir.,, 
"Hatıra : 
"Padişah ve Halife, altında bu

lunduğu tazyikten kurtulduğu za
man!, Meclisin tanzim edeceği ka
nuni esaslar dairesinde vaziyetini 
alır.,, 

~illi ene~jisini temsil .;;den büyük 
ınsandakı, dehanın enginliği önün
de derin bir saygı ile, engin bir 
sevgi ile iğilmemek imkanı var 
mıdır? 

İşte Osmanlı İmparatorluğunun 
çöküntüleri altında yepyeni ve ter
!~mi~ çıkan Türk devleti, hiç de
gışmıyen bu dört temel üzerine 
kurulmak, bugünkü Teşkilatıesasi
ye kanunu, ancak bu dört temele 
dayanarak yükselmiş ve genişlemiJ 
bulunuyor .• 

~.~.~.~~~-

Dikkat edilirse, dört temele da
yanan bu yeni devletin idare sekli 
henüz o.zaman için adı açıkça' söy· 
lenmemış olsa da, tam manasile 
bir "Cümhuriyet,, ten başka bir şe] 
olmadığı görülür .. 

Fakat: adının konması için, çok 
ıstıraplar, emsalsiz sıkıntılar için
de yeni doğan çocuğun beslenme
si, gürbüzlenmesi, hastalıklardan 
korunarak büyütülüp yürütülmesi 
lazımgeliyor. 

Bunun için de 29 teşriniev...el 
1932 gününe kadar geçen tam üç 
buçuk yıl, ardı arası kesilmiyen, 
akl:ı sığmayan büyük ve geniş ve 
eşsız zorluklarla boğuşmak icap e.. 
diyor. 

Yeni Türk devletinin kurulufU, 
Sarayı büsbütün zıvanadan çıkarı. 
y~r, onun hükumetini kudurtuyor; 
duşmanlarla açıktan açığa elele 
verecek kadar alçaklıklara düşürü. 
yor .• 

Bir taraftan (Halife ordusu)' 
diye topladıkları ne idigü belirsi:J, 
ne yaptıklarını bilmez kuv...etlerle 
İzmit ve çevresinde milli savaşl~
rımıza saldırıyorlar. 

Öte taraftan da evvelce Jzmire 
çıkardıkları düşman ordularını Buı 
sa 'Ve Uşak istikametlerinde ileri • 
letmeğe; (Mudanya) ve (Bandır
ma) iskelelerine yeni düşman kuv 
'Yelleri çıkarmağa başlıyorlar .. 

Böyle yapmakla, yeni kurulan 
körpe Türk devletini daha yavru 
iken boğabileceklerini, ve Sevr'in 
ölüm kararını zorla kabul ettirebi
leceklerini sanıyorlar .. Fakat bun
da da aldandıklarını görmek için 
çok zaman geçmiyor .. 

Milli savaşçılarımız (Halife or
dusu!) adını taşıyan kuv...etler ile 
(Adapazarı) ve yakınlarında bo • 
ğuşuyorlar, halifeci geçinenleri pe 
rişan ediyorlar .. 

Sayıca, silahça üstün düşman 
ordularının ilerileyişi önünde ka • 
lan milli döğüşçülerimiz, kendile • 
rini ezdirmeden onlarla boğuşa bo 
ğuşa ve yavaş yavaş geriye çekili
Y'?r. Düşman ordularını içeriye çe
kıyor .. 

Tam böyle buhranlı bir ande i
di ki, Avrupadaki sulh konferansı 
Osmanlı hükumeti murahhasları ~ 

S ,. 
na evr ı sunuyor, 

Zamanın padişahı, bir (Salta • 
n:ıt Şurası) topluyor, bu şura dahi 
bır (Rey müstesna) muahedenin 
kabulünden başka çare olmadığı 
kanaatinde bulunuyor!. ve 10 Ağua 
tos 1920 de Sevr, Osmanlı murah
hasları tarafından İmzalanıyor .. 

Bundan sonra, bunu Türk mille
tine de kabul ettirmek mücadele • 
sine girişiyorlar ve yapmadıklarını 
bırakmıyorlar: 

1920 yılının son ayları, milli sa
vasçılar , Türk milletini yer yer al
datanlarla aldananların, dütman 
ordularının müşterek saldırı,larına 
uğruyorlar: 

Bu kongre, Doğu ve Batı vilayet- . 
leri ile Trakyanın, yani, bugünkü 
milli sınırlarımız içindeki memle
ketin, birliğini elde etmek için ya
pılacaktı: Bunu, daha (Havza) da 
ve (Amasya) da yaptıkları ilk 
Ü~ tamim ile kararlaştırmış ve bil-

İşte bu bitmez tükenmez heye
canlı hebar 'Ve hıidiseere karşı alı
nan tedbirlere, lstanbul hükume
tinin ve düşmanlarımızın buı-alar
da yapmak istedikleri şenaatlere 
meydan verilmiyor .. Ve işte Sivas 
kongresi, bu kadar dağınık ve bu 
kadar karı.ık fikir ve isyan bora-

Kavrayamamışlardı ki, ne yap
salar, ne etseler, "ya istiklal ya 
ölüm,, parolası ile büyük milli yola 
ıkan büyük yolcuyu, ve yoldaş- Reiıı~cümhur Hz., Halk Fırkasının kültür ocakları olan Halkevlerinde. 

Bir taraftan düşman orduları, 
(Adana) da kuvvetlerimize saldı
rarak onları daha şimale çekilme • 
ğe mecbur ediyorlar.. (25-9-920). 
Diğer taraftan halk arasına nifak 

( liitfen sayıfayı çeviriniz) 
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sokuyorlar, cenupta (Viranşehir) 
ve simalde (Düzce) de tekrar bi -
rer . isyan patlıyor.. Konya isyanı 
bunu takip ediyor. (Teşrinievvel 
1920). Şarkta, Sarıkamış ve civa -
rında, Cenupta Haçin ve yakinla -
rında Ermenilerin ardı arası kesil
meyen isyanları, katliamları baş 
gösteriyor .. Tokat, Zile ve Y enihan 
isyanları hızlanıyor. 

Derken, o zamana kadar ken -
dilerinden istifade edilmekte olan 
milli kuvvetler arasına da kundak 
sokmağa muvaffak oluyorlar .. Mil
li savaşçılar, bir taraftan bütün bu 
isyanları, bastırmakla uğraşıyor, 
diğer taraftan eylUl sonunda Erme 
ni taarruzlarını atarak, Sarıkamış, 
Teşrinievvel sonunda Karsı, Teşri
nisani başında Gömrü'yü ve Cenup 
ta Teşrinievvel ortasında Haçin'i 
Ermenilerden geri alıyorlar .. 

Bu sırada, o zamana kadar ken 
dilerinden istifade edilen milli kuv 
vetlerin reisleri Etem ve kardeşle
ri de, düşman ve saray propagan
dasına kapılıyorlar, (Türkiye Bü
yük Millet Meclisi) hükfunetine 
karşı baş_ kaldırıyorlar .• 

Bu sırada da Garp cephesi ku
mandanlığına tayin edilen ismet 
Beyi (ismet Paşa) amir tanıma -
mağa başlıyorlar.. Gazi Mustafa 
Kemal, bunların nasihatla yola gel 
miyeceğini anlayınca, derhal ten -
killerine karar veriyor. Ve Garp 
cephesine emir veriyor .. Garp cep
hesi, bunları Kütahyada sıkıştın -
yor, darmadağrn ediyor, Gedus'a 
kadar sürüyor .. 1920 yılı da böyle 
bitiyor .. 

Birinci lnönü: 
Asi Etem kuvvetlerini kovala

yan kuvvetlerimiz, tam Gedus'a 
vardıkları bir sırada, bu sefer de 
düşman orduları Bursa'dan Eskife 
hire doğru ilerilemeğe başlıyor .. 

Bunun neticesi olarak 5 - 11 ka
nunusani 1921 günleri, tam bir 
hafta süren, bu döğüşte, daha yeni 
derlenmeğe başlayan Garp cephe
si kuvvetleri, tam iki kat üstün düş 
man kuvvetlerini yenerek, (Birinci 
İnönü döğüşü) nü kazanıyorlar .• 

Birinci lnönü, milli kurtuluş sa
va.çılarının meydana getirdikleri 
yeni milli ordunun ilk muvaffakı -
yeti .. Ve Türk kurtuluş savaşının 
dönüm yerlerinden biri, ve Türk 
Cümhuriyetinin ilk temel direği o
luyor .. Çünkü bu döğüşün kazanıl
ması, İçteki İsyanların ardını kes -
mi~ bulunuyor .. Bu döğüşten son -
ra, bu döğüşün bittiği gün başlı -
yan ve oldukça uzunca süren ve 
15-5-921 de bastırılan ( Koçkırı) is
yanı, iç isyanların sonuncusu olu -
yor. Ondan sonra belli başlı isyan 
olmuyor. 

Milli savaş hakkında imanı za -
yıflarm imanı ve ümidi yükseliyor. 
Bu döğüş dışta da, sözümüzü din -
temek ihtiyacını hasıl ediyor. Lon 
dra konferansı'na çağırılıyoruz .. 

ikinci fnönü: 
Fakat, çok geçmeden bu çağırı

lışın, zaman kazanmak, ve milli sa 
vaşı oyalamak, gevşetmek merami
le yapıldığı anlaşılıyor .. 

Çünkü, bir taraftan Fransızlar, 
Antebe, saldırmağa devam ediyor
lar, diğer taraftan Londra konfe -
ransı, tekrar ordularile Eskişehir 
ve Afyona saldırtmağa karar veri
yorlar •. 

Ve Londraya giden murahhasla 
rımız, daha dönmeden, orduları 
ile ilerilemeğe başlıyorlar. 23 mart • tan başlıyara1' 31 marta kadar de-
vam eden ikinci lnönü döğüşü olu 
yor .• 

Bunu da, ismet Bey kumanda
sındaki henüz teşekkülünü bitire -
memiş olan Garp cephesi kazanı -
yor; böylece Türk milleti makus ta 
liini yeniyor, Cümhuriyetin ikinci 
temel direğini de dikmiş oluyor .. 
Hakikaten, bu ikinci zafer,yeni mil 
li ordumuzun maddi ve manevi 
kuvvetini daha ziyade arttırıyor .. 
fürk milletinin azim ve meramını 
yükseltiyor .• 

Bu sırada Londra Konferansına 
giden heyet te Ankaraya dönüyor. 
Ve bir proje getiriyor. lngiltere, 
Fransa, İtalyanın ayrı ayrı teklif -
!erini havi olan bu projelerden 
anlaşılıyor ki, Sevr projesinden 
sonra kendi aralarında akdettikle
ri ve Anadoluyu nüfuz mıntakaları 
na taksim gayesini güden itilafna
meyi, başka namlar altında milli 
hükumetimize kabul ettirmek isti -
yorlar .. 

Bu sefer de bir taraftan bu pro
jenin esaslarını kabul ederek artık 
milli mücadeleye nihayet vermek 
zamanı geldiğine inananlarla, Ga
zi Mbstafa Kemal'in böyle bir tu
zağa düşmeden "Malfun olan bu 
günkü milli hududumuz içinde 
memleketimizin temamiyetini ve 
milletin tam istiklalini temin et -
mek" yolundaki sarsılmaz kanaat
leri Büyük Millet Meclisinde de 
çarpışmağa ba,lıyor. B;r takım 
gnıolnr beliriyor. 

Diğer taraftan düşmanlarımız, 
kuvvetlerini yeni yeni kuvvetlerle 
çoğaltarak silahlayarak, üstümüze 
sa!dırmağa hazırlanıyorlar. Bu 
şartlar altında Sakarya muharebe
si başlıyor: 

Sakarya Muharebesi: 
14 Temmuz 1921, hem Bursa ve 

hem Uşak mıntakalarından birden 
tepeden tırnağa kadar silahlanmış, 
her şeysini tamamlamış olan düt -
man orduları, üçüncü defa olarak 
Eskişehir - Kütahya - Afyon çizisi
ne doğru ilerilemeğe başlıyorlar .• 
Milli ordumuzu, heıiüz yeni derle
nip toparlanmakta ve bin bir eksi
ğini tamamlamakta iken yakala -
mak ve yenmek, böylece işi bitir • 
mek istiyorlar .. 

Türk kumandanlığı, bunu pek 
iyi sezdiği için bu baskına yaka -
!anmıyor. Milli ordumuzu, iyice 
çoğaltıp, kuvvetlendirmeden silahı 
nı, topunu, cephanesini, vasıtaları
nı hazırlayıp tamamlamadan, böy- · 
le her şeysi tamamlanmış düşman 1 

ordusuna hırpalanmamak sistemi -
ni güdüyorlar. Gazi Hazretleri, 
düşmanın salışını suya düşürmek 
için, icap ederse, Sakarya gerisine 
kadar çekilmek lazım olduğuna ka 
rar veriyor .. Ve bunu 18 Temmuz
da Garp cephesi kumandanı İsmet 
Paşaya bildiriyor .. 

İşte bu düşünce ve karar netice
si olarak, saldıran düşman ordula
rını, Sakarya gerilerine kadar çe
kiyor, ve orada, Başkumandan ola 
rak orduların başına geçen Gazi 
Mustafa Kemal'in,kumandanlığı al 
tında, Türk ordusu, tam 22 gün 22 
gece Sakarya meydan muharebesin 
de düşman orduları ile boğuşuyor, 
yıpratıyor, ve sonra düşman ordu
larının sol kanadını kırarak, onu 
yere seriyor, artakalanlarını da Es 
kişehir - Afyon çizisine kadar ko -
\•alıyor .. 

Bugünkü Türk devletinin, Türk 
cümhuriyetinin üçüncü temel dire
ği de kurulmuş oluyor .. 

- (Sakarya), Türk kurtulut sa
vaşının en temelli dönüm noktası 
c;)muştur: Düşman ordularını bir 
daha Türk ordusuna karşı saldıra
mıyacak derecede ezmiştir. 

Türk ordusunun değerini, ünü
nü, zafere imanım derinleştirmiş -
tir. Türk milletinin, milli savaşına 
olan inancını, ve güvenini yükselt
mıştır .. Padişah ile taraftarlarının, 
ümitlerini kırmıştır .. Bütün tered -
dütleri silip süpürmüştür. 

- Komşu ve yabancı ülkelerde 
de derin akisler yapmıştır: 

Cenubi Kafkas cümhuriyetlerile 
(Kars muahedesi), Fransızlarla 
(Ankara itilafnamesi) imzalanmış 
tır .. 

Bu sayede, Avrupanın milli sa
vaşçılara karşı gösterdiği bitişik 
ve birleşik cephede ilk gedik açıl
mıştır.. (Ankara itilafnamesi) ile 
Adanadaki kuvvetlerimizi Garp 
cephesine almak imkanı elde edil
mittir. Adana mıntakası, anavata
ra kavuşuyor!.. 

Sakarya meydan döğüşü'nün 
Türk kurtuluş savaşındaki bu de
rin ve engin değerini takdir eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Mus 
tafa Kemal Hazretlerine Mü,irlik 
rütbesi ile birlikte Gazi ünvamm 
veriyor .. Bu suretle 8 kadar 1919 
da Osmanlı imperatorluğu pafah -
ğından çekilerek mücahit bir fert 
olarak milletin sinesine atılmış o -
lan Mustafa Kemal, artık, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, Müşiri ve 
Gazisi oluyor .. 

*** 
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başka kurtuluş yolu kalmadığı bir 
kere daha anlaşılıyor .. 

Bunu herkesten önce kestiren 
Gazi Mustafa Kemal, daha tem -
muz 1922 ortasında Türk ordusu -
nun taarruza hazırlanması emrini 
verıyor .. 

25 Ağustos 1922 akşamı, Türk 
ordusu, düşmana saldırmak üzere 
pusuya yatmış bir halde hazırlan -
mış bulunuyor .. 26 ağustos sabahı 
ortalık ağarırken, Afyon Karahi -
sar'm cenubundaki Kocatepeye, 
esatiri bir kartal gibi konan, Türk 
başkumandanı Gazi Mustafa Ke -
mal, l-ıotu<ı ı ;. l.ış'.na:ı:ı~ clunya" 
na, Türk milletinin son sözünü hay 
kırıyor: 
/ - Türk orduları ileri! emrini 
verıyor .. 

O anden itibaren tam beş gün 
beş gece devam eden boğuşma 
dan sonra, düşman ordularını 30 
Ağustos günü, Dumlupınarda Baş-
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c,in Büyük Millet Meclisinde uzun 
münaka,alar oluyor .. Nihayet Caı;İ 
Mustafa Kemal'in "Hakimiyet, sal 
tanat hiç bir kimse tarafından hiç 
bir l:imseye, ilim icabıdır diye, r.ıii 
zakere ile, münakaşa ile ver':mez .. 
Kudretle, kuvvetle ve zorla alınır .. " 
yolundııki açık ve kat'i izahları ü
zerine, 1 Teşrinisani 1922 de, ka · 
bul \'e ilan ediliyor .. Y almz, mii -
nasip zaman ve fırsatta kaidırıl • 
mak i.izere, (Hilafet) şimdilik hıra 
kılıyoi" .. 

Üç buçuk yıllık, emsalsiz kurlu 
lnu' savaşını, başardıktan sonra, 
başlayan emsalsiz siyasi ve içtimai 
inkılap serisinin ilk ve derin teme
li, artık kurulmuş oluyor .. 

Bunun yaptığı tesir o kadar de
rin idi ki,(Ferdi saltanat) tahtından 
düşürülen, son padişah bir İngiliz 
gemisine sığınarak ihanetini de 

Onuncu Yılın BayramJ 
On yıl evvel aziz yurt, bir yıkılmış ocaktı 
Tüten harabeleri kim canlandıracaktı? 

Suyumuz bulanıktı, yüreğimiz yanıktı, 
Aramızdan çekilen düşmanlar uyanıktı 

-Halile, sarığını dolamış boynumuza, 
Yılanlar hazırlanmış girmeğe koynumuZ'1, 

Beş yüz bin mübadil var, tarla ister, ev ister 
Şikiiyetler geliyor: Açıktayız, yer göster! 

Trakya boş bir ambar, Anadolu bir bozkır, 
Devletin hazinesi beş parasız, tamtakır 

Daha kanlı gömleği sırtımızda savaşın, 
Yaraları kanarken lzmir ile Maraşın .. 

Başladık çalışmşağa, işledi kara sapan, 
Gazinin işareti, hem yaptıran, hem yapan! 

lsıiile bizlere gösteriyordu yolu, 
Milletin canevi o .. Görür göz, tutar kolu .. 

Dokunduğu taş olsa, canlanıo kalkıyordu, 
Dost düşman şaşırmıştı, Türklere bakıyordı.. 

Kimseden borc almadık. taktık tırnaijı di~ 
ismet Paşa, tezelde verdi kendini işe! 

Kuşattı demirağla yurdun her köşesini ... 
Kim haklı görmez onun bugünkü neşesini? .. 

Bir zaman ne kuş uçar, ne de kervan gecerdi, 
Çamlıbel sı(tlarında haydutlar kan içerdi! .. 

Simdi ~ç saatlik ver. üç av~ık _yoldu Sivas. 
Yarın bırer mahalle Garpte lzmir, Şarkta Kars] 

Bir taraftan sanayi isleri de acıldı. 
Fabrikalar kurulup ithalattan kaçıldı, 

Mala karşı mal verdik, koruduk paramızı 
'.Ayağımızı denk aldık, kapattık yaramızı .. .' 

Din. ,/;;ftJlado" avrıldı. ra,..;,. ,,;,J; hoca, 
Kurtuldu esirlikten millet, bir köhne taca! 

Cahilin ok11maın, Yazması işi vardı. 
Bunu da yeni harfler az zamanda başardı! 

Sapha giydik, dilim(z çetrefildi, düzelttik 
Daha neler, ne büyük, ne büyük işler ettik! 

Kalma geri, koş sen de, kalabalığa yanas, 
Bugün onuncu yılın bayramı var, vatandaş! 

Şenlik yapıyor millet, geçti bak başa Gazi, 
En sevinçli günümüz: Bağırın, Yaşa Gazi! ... 

M. SALAHATT1N 
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ması Hilafetin salahiyetsiz kah,ı 
üzerinde, balkı tenvir etmek, ve 
halkın dileklerini, duygularını, öğ
retmek üzere, memleketi gezmeğe 
çıkıyor, yer yer, sorgular soruyor, 
cevaplar alıyor, konferanslar veri
yor, iradelerine uygunluğunu ölçü
yorlar, taptığı milletten ilham alı
yor, böylece kendi ruhu ile bağrın
dan çıktığı milletin ruhu arasında. 
bir alış veriş başlıyor .. 

(O), böyle milletin ve halkın a
rasında nur alır, nur verirken, is
met Paşa, Lausanne'da, düşman 
mümessillerile, Türk devletini es -
ki Osmanlı imperatorluğunun karı 
şık hesaplarından temize çıkar -
mak için, boğuşurken, Türkiye Bü 
yük Millet Meclisi, azalarından, 
"Hilafet ayni hükumettir. Hilafe -
tin hukuk ve vazifelerini yok et -
mek hiç bir kimsenin ! ! ! Hiç bir 
Meclisin!! elinde değildir." davası 
m ortaya atanlar beliriyor! .. Müna 
kaşa ürüyor, dallanıyor, ne yazık 
ki, bu iş yalnız içimizde kalmıyor, 1 

tesiri dışarıda taşıyor, Lausanne 
konferansının gidişine dokunuyor .. 
Düşmanlarımıza yeniden ümit ve -
riyor .. O derecede ki., konferans 
bile kesiliyor.. ( 4 Şubat 1923) .. 
ismet Paşa yeni direktifler almak 
üzere dönüyor. 18 Şubatta Eski -
şehirde, Gazisi ile buluşuyor .. 

Her iki vaziyeti yeniden göz
den geçiriyorlar .. Neticede: 

Halkın düşünce ve duygularını 
derinden derine sezmiş olan Gazi 
Mustafa Kemal, milletin reyine 
yeni baştan baş vurmak lüzumuna 
karar veriyor, ve bunu Türkiye Bü 
yük Millet Meclisine kabul ettiri -
yor. Ve yeni intihaba karar verili
yor. (1 Nisan 1923). • 

Bir hafta sonra da, reisi bulun
duğu Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyetini Halk Fırkasına 
kalbediyor. Ve böylece siyasi ve iç
timai inkılap hareketine daha zi -
yade hız veriyor .. (8 Nisan 1923). 

- İşte Türk halkının bağrın -
dan doğan (Müdafaai Hukuk) tan 
(inkılapçı Cümhuriyet Halk fırka
sı) böyle doğuyor .. 

metıısi., olan "l~hlıi haKımıy.,ı,. 
iılKU ... U.ı.,Uj ıçll ıy1, t11 uogıu, t;u. ~LJ. .. 

zeJ ıeuısıt ve ld&.LJıK eut1.1 uır u-.::::""' 

let şe .. ıı bmunaıı l \..umnm-.ye•J e 
kavuşmu~ bulunuyor .. 

lşte uut;un ouuııcu yıldönümü
münu kuc.uıactıgımız ( \..ümhuri
yet) e, bu kadar imsalsiz boguş
malardan, tarıhte bir benzen c.a
ha olmıyan zorıukıarla çarpıştık
tan sonra ulaştığımız cümnurıye
tin on yılda, doğurdlğu içtımaı, si
yasi inkııaplar, ıktısadi uerıeyış 
ve serp ... şler, gözle görülür, el ue 
tutulur bır halde meydandadır .. 

Fakat (Cümhuriyet) ilaniıe iş 
bitmiş olmuyor, henüz ortada hı
liifet .. Şer'iye ve evkaf vekiileti .... 
medreseler .. tekkeler .. gibi skolas
tik, doğmatik ve batıl fikirleri 
temsil eden, müesseseler , haıa 
(Cümhuriyet) in karşısında bırer 
engel olarak dim dik duruyorlar !. 
liuraJardan ılham alan bazı gaze
teler de, ''Hilafet., makamının ve 
"Halire., nin vazıyetıeri üzerinde 
fenalıklara yol açacak yazılar yaz
maga başlıyorlar .. 

Bir taraftan (Halife) , depde
beli cuma alayları, tantanalı ge
zintiler yapmağa, ecnebi mümes
sillerin nezdine memurlar yolla
mala, ihtiyat zabitlerini bile ka· 
bul ederek şikayetlerini dinıemeıı: 
salahiyetini kendinde görmeğe,baı 
lıyor . 

(Ferdi saltanat) ın kaldırıldıçı 
sırada, muvakkat bir zaman için 
bırakılan "Halife ve hilafet maka· 
mının, hakikatte, ne dince, ne de 
siyasetçe hiç bir mana ve hükmü 
olmadığını, (Halıfe) de, tarartar
ları da henüz bilmiyorlar veya bil
mek istemiyorlar. 

19:.::4 şubatmm balarmda, ma
nevralar münasebetile İzmirde bu 
lunan (Gazi Mustafa Kemal), iş 
in aldığı bu gidiş üzerine, hılate. 
tin ete Kalcurııması ıçın, bekıeaıgı 
fırsatın geldiğine karar verıyor .. 
Ve 1 mart Hl:0:4 günü meclisi açar• 
ken söylediği nutukla "Hilateun 
kaldırııması., Halıte ve Osmanlı 
hanedanının Türkiye dışına çıka
rılması; 

"Terbiye ve tedrisatın birlesti
rilmesi,,, (Şer'iye ve Evkaf V~ka· 
[etinin kaldırılması) gibi üç yeni 
inkılap temeli daha kuruyorlar .• 

Artık, cümhuriyetin karşısına 
dikilecek çürük müesseseler kalmı
yor;. 

Din ile devlet işleri ayrılmış, 
dinin politika aleti edilmesine im
kan bırakılmamış, tek mektep, tek 
mahkeme kurma inkılabı yapılmış 
oluyor .. 

* * • 
Fakat bu sefer de başka en

geller türüyordu .. 

Herkesin bildiği dokuz umdeye 
göre bir taraftan seçim yapılıyor .. 
Diğer taraftan, yeni direktiflerle 
tekrar Lausanne'a dönen ismet Pa 
şa, sulh konferansında, dünkü ha
sımlarının son enerjileri ile çarpış
makta devam ediyor. Her türlü 
kayıtlardan kurtulmuş yepyeni bir 
Türk dev!etinin yaşaması için, kud 
retle, kuvvetle ve zorla elde ettiği
miz temellerde, pürüz bırakmamak 
dirPltifini ı· ~yük şefinden alan 
ismet Paşa, kendisini kuşatan ha
sımları ile boğuşuyor. Ve nihayet, 
lnönleri, Sakarya boylarında, 
Dumlupınar sırtlarında emrindeki 
orduları ile, Başkumandanından al 
dığı direktiflerle düşman orduları -
m yere serdiği gibi, burada da si
yasi hasımlarını yeniyor.. ve 24 
Temmuz 1923 te Lausanne'ı, hasım 
!arına imza ettiriyor .. 

Tam bu sırada, yeni millet ve -
killeri de Ankarada toplanmış bu
lunuyor .. ve "Türk milleti aleyhi -
ne, asırlardan beri hazırlanmış ve 
Sevr ile bitirildiği sanılmış büyük 
bir suikastin" yıkılıp yok edildiği
ni ifade eden ve Osmanlı impera
torluğu devrine ait tarihte eşi geç
memiş siyasi bir zafer eseri olan 
Lausanne'ın, büyük bayramını ya

Kurtuluş savaşında, Gazi Mus
tafa Kemal'in bayrağı altında 
çalışan, bazı sayılı zatlar, maatte
essüf şimdi, Gazinin yeni başladı
ğı temelli inkılap yürüyüşüne de 
ayak uyduramamağa başlıyorlar .. 
O zamana kadar (Halk Fırkası) 
namına mebus seçilenlerden, bir 
kısmı, başlıyan inkılap yürüyüşü
nün onune gerilmek istiyorlar .. 
Tertipler (komplo) lar yapıyor
lar .• 

pıyor ... 

Nihayet Millet Meclisinde gün
lerce süren istizahlarile meramla
rını gösteriyorlar .. 

Ve (Terakkiperver - cümhu
riyet) fırkası adlı muhafazakar 
bir fırka teşkil ederek, (İnkılapçı 
Cümhuriyet Halk Fırkası) mn kar· Bundan tam bir ay sonra da 24 

Ağustos. ikinci Türkiye Büyük Mil 
let Meclisi, Lausanne'ı, alkışlarla şısına: 
kabul ediyor.. "Fırka efkar ve itikadatı dini-

kumandan Meydan Muharebesin,-! 
de her taraftan kuşatarak yok edı-

Artık, ideal (Müstakil devlet) yeye hürmetkardır.,, Bayrağı ile 
olmanın şartları olan "Milli toprak, dikiliyorlar .. 

göste~iyor ve savuşuyor.. milli istihsal, milli pazar, mili or- O andan itibaren de, bu yeni 
Yerme (Halifei Müslimin) adım du, milli politika, milli hazine, milli fırka, çok geçmeden memlekette 

taş~ak şartile son Halife Abdül _ mahkeme, milli terbiye ve milli kül muhafazakar, mürteci' bedbin, ve 
* * * mecıt seçiliyor.. tür, temelleri kurulmuş bulunuyor. işsiz, meramları başka başka, yal-

Mudanya müzakeresi Lausanne • - Bundan 6 hafta sonra da ls- hız müşterek noktaları, inkılap 

yor .. 

• tanbul dü~man kuvvetlerı' ta a dü«manlıg"ı olan, bir (Gayri mem-
Dünya harp tarihinden, (kati 1 • T r - T şte bu ilk inkılap badisesin _ fından boşaltılıyor Türk ordusu nunlar halitası) haline giriyor .. 

neticeli bir yoketme meydan döğü- rlen sonra, 21 Teşrinisani 1922 de halkın, bir misli d~ha görülmemi; Ne kadar muzır unsurlar varsa he-
şü)nü hazırlamak, idare etmek ve Lausanne konferansı toplanıyor.. çoşkun ve taşkın sevinçleri içinde men hepsinin sığınağı oluyor .. 
başarın~ için, daimabbibr (örknek) Osmanlı imperatorluğu devrinin lstanbula girerken, düşmanlarımı- Bu fırkanın , türlü türlü dilek· 
olarak kalacak olan, u üyü ~a- asırlarca biriktirdiği adli siyasi zın son kuvvetleri de gemilerine teki elemanları dini tahrikata baş· 
fer, yeni Türk devletinin kurtu u- y~ iktısadi kapitüla'syonla'r gibi binmiş ve ebediyen lstanbuldan lıyorlar .. Nihayet it o dereceye va
şunu, bütün bir husumet dünyası - ıçınden çıkılmaz , kirli ve karışık uzaklaşmıf bulunuyor... rıyor ki, (Şark isyanı) patlıyor ; 
na tanıtıyor.. bütün hesaplar, konutuluyor .. Ve Artık, Türk inkılabının yürüme Cümhuriyet çacukları, yeniden 

Bu büyük zaferin ilk siyasi, ese bu ~esapların ezici ağırlığını, gene si için, dıştan gelmiş engel kalma- kan dökmeğe, can vermeğe mec-
ri Mudanya mütarekesi oluyor, yem kurulan Türk devletine yük_ mış bulunuyor.. bur oluyor.!. 

Türk milletini, milli bükfuneti, 
milli orduyu, sulh propagandası ile 
g<:'Vfetmek ve zaman kazanarak 
kendi ordularını hazırlamak ülkü
sünü güttükleri bir kere daha mey 
dana çıkıyor. Yeni Türk devleti de, 
ayni silahla kartı duruyor; o da 
dünya efkarı umumiyesini kandır
mak, ve sulh tekliflerini reddetmit 
olmamak ve milli ordumuza çeki 
düzen verebilmek için lazım gelen 
zamanı kazanmak üzere bazı kayıt 
ve şartlarla sulh müzakeresine mu 
vafakat cevabını veriyor. Ve lzmi
ti görüşme yeri olarak gösteriyor .. 

11 Teşrinievvel 1922 de İtilaf dev- Iemek gayretleri, beyhude sarfedil Gazi Mustafa Kemal daha 23 Büyük Millet Meclisi Takriri sÜ· 
letleti mümessillerile Garp cephe- meğe batlanıyor.. ' Nisan 1920 de doğan yeni Türkiye kiin kanunu çıkarıyor, istiklal 
si kumandanı ismet Paşa arasında l devletinin adını da açıkça söyTh • mahkemeleri yeniden görülüyor .. 

Nihayet malfun olduğu üzere 
bu teklif ve mukabil tekliflerden 
müsbet hiç bir netice çıkmıyor .. Bu 
sütl!nlarda hemen her bir tafsilatı
nı yazdığımız, son büyük taarruzu 
muzun yapılmasından başka, düş
man ordularını. dü,man iradeleri
ni ,·atanın hariminde boğmaktan 

. 1 (M d k 1 smet Paşa, Lausanne'da bu a. O d d b' k f k ımza anan, u anya mu ave e - lık -7 mek zamanı geldig"ine karar veri- r usun an ır aç ır asını se-
') (M d ) ··t k · sır karıfık hesaplardan yeni f dd ı namesı , on ros muare esı - T k d yor. (28 Teşrinievvel 1923), ve erber ederek uzun mü et asi er-

. · 1 1 f d t 1 ür evletini kurtarmak için, et • 1 h · · mn ımza ayan ar tara ın an yırı - f ertesi günu" (29 Te•rinievvel) de le çarpışıyor ... Mil etin azınesın-
d d ı B d ra mı alan bütün bir husumet dün T ığını ünyaya yayıyor. un an birçok hararetli ve heyecanlı mü _ den de milyonlar sarfediliyor .. 
17 .. d 2s T · · ı yasının mahir ve kurnaz tanınmı" C h . b' hlik d d gun sonra a, eşrınıevve - -.- T &"l!ı:&p.lardan sonra, yeni Türk üm urıyet, ır te e en a-
dc Lausanne sulh konferansına ça mümessillerinin salgınlarına karşı, devletinin idare şekli "Cümhuri _ ha kurtarılıyor .. İnkılap yürüyor: 
ğırılıyoruz. Fakat, hala İstanbul hü Türk. zekasının inceliği ile boğuşu yet" olduğu ilan ediliyor. Tekkeler, zaviyeler, türbeler, 
kumeti varlığım hissettiriyor ve o - yor, uğraşırken, Gazi Mustafa Ke- Artık Türk milleti, başlayan kapanıyor; tarikatlerle şeyhlik, 
nu da bu konferansa çağırıyorlar!. mal de, Ferdi Saltanat'ın kaldırıl- inkılabının (Ferdi saltanat) ın müritlik, çelebilik, falcılık, büyü
Ne gariptir, İstanbul hükumetinin> 

1 
. 

1 
ilgasından sonra gelen bu ikinci cülük, ve türbedarlık., namları kal 

~rt~ .. irap~ yeri kdlmtdjğı~~-~~ ı Y erlı malı kullanmak, / ve en temelli inkılabına da, Gazi dırılıyor .. Türk içtimai heyetinin, 

1 
en ısı~ ne vrbupla ev eti erı a a I ~ milli iktısadiyafın yük- ı ! Mustafa Kemal'in, rehberliği ile hürafelere tapan, iptidai bir mil-

'avray .. mamış u unuyor ar.. · b 1 V · d"' · let olmadıg"ı bütün dünyaya göa-
1 . b' • . , ermıt u unuyor.. e geçır ıgımız 

Bunu da , dünyaya filen anlat- se en ınasına yenı hır büyük savaş sonunda elde ettiği- teriliyor .. 
mak lazım geliyor.. taş ilave etmek demektir miz "milli kazançların ve inkılap - Terakki ve menediyet düt-

Ferdi saltanatın k .. l<lırılması i- Lll'e~tti'c~~miilLrm~rnlılliii.....&1ı...kıh.L---..lCh!J,!GtmıU'!M,1!ıkchi'_ıaa!Qll/Jldııl--_;-
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ınanlığımn damgası gibi alımın 
(Fes) atılarak (Şapka) giyiliyor!. 

Ve bunu ilk giyen de her ha
yırlı .nım .. bın rehberi olan Gazi 
Mustafa Kemal oluyor. (25 ağus
tos 1925) ve o andan itibaren haki
katen medeni olan Türk halkı, 
baştan aşağı harici görünüşü ve 
durusu ile de medeni ve olgun bir 
halk ·manzarasını göstermeğe baş· 
lıyor. 

* 
Türk inkılabı yürüyor ve (ka

dın) ı da kurtarıyor : 
Ötedebenberi memlekette (ka

dın) hakkında bir (Doğm) halin
de yaşıyan kanaatleri yıkıyor: Me
deni kanun ile kadınr sadece bir 
(ınal) dan ibaret olmaktan çıkarı
Yor, (Poligami) = (bir kaç karılı 
aile) sistemine nihayet veriyor .. 
Kadını (miras) ta, (şahitlik) te, 
e.·r<c .ı ~ bir kılıyor .• 

Böylece hakiki ve medeni aı
le r · ·-l,,sini kuruyor .• 

Bütün mektepleri kadına açı
Yor •• Türk kadını, önüne açılan 
bu hürriyet yolunda hayata atılı
Yor, ve başka hiç bir memlekette 
görülmemis bir çabuklukla, Türke 
has olan istidadını gösteriyor .. 
Peçeli ve çarşaflı kurunu vustai 
kiyafetini atıyor.. Pencerelerinden 
kafeslerini çıkartıyor .• Bugün ada
let sandalyesine hakim olarak otu
racak kadar muvaffakıyet göster
diğini, göğsümüz kabararak gö
rüyoruz .. 

"Vatandaşların siyasi hakları 
nok~asında farkı gözetmiyen Türk 
İnkıl'i\bı, Türk milletinin yüksek 
Ve dl!rİn tarihinde içtimai yaşa
YI•ını her noktadan (birlik) e da
Y"'nmış olduğunu sezdi~i ıçın, 
(T;;r1< k .. dını) nın belediye seç
mAlerinde olduğu gibi, mebus se
c'ıninde de siyasi haklarını kul
h'lmal,.rı icin lazım gelen zemini 
"h er sahada hazırlamaktadır .. ,, 

Türk inkılabı, ancak buna da 
erdikten sonradır ki "tarihi ve 
Şerefli yaşayışımızı yeni şartlara 
uygun simasile yaratmış,, olacak
tır .. 

Nitekim, inkılapçı (Cümhuri
Yet Halk Fırkası) bu umdeyi de, 
Programının esasları arasına almış 
bulunuyor .. 

Türk kadını, unutma, sana hak
kını veren Cümhuriyettir •.. 

~; >;! * 
Dil inkılabı: 

Türk inkılabı yürüyor, ve (Dil) 
imizi de keneli benliğimize kavuş-
turuyoruz.. , 

dığı ve anlayamıyacağı, (Arabi), 
(Farisi) (Kelime) ve (Terkip) !e
rinin boğuntusundan da kurtar
mak inkılabını yapmağa karar ve
riyor. Bundan da (Dil inkılabı) 
doğuyor .• İşte bu inkılabın tahak
kuku için, bugün bütün kuvvetile 
çalışan (Dil Tetkik Cemiyeti) bu 
inkılabın işçileridir .• 

* :.~ * 
Cümhuriyet çocuğu, ne mutlu 

sana. Kolay okuyorsun ve kolay 
yazıyorsun, kolay anlıyorsun ... 
Bunları (Cümhuriyet) e, cümhuri
yeti kuranlara borçlusun.. Bunu 
hiç unutma ... 

* * * 
inkılap yürüyor: 

Bütün şarkın ve garbın felse
fesi, insanlara "kendini bil,, diye 
hitap ettiği halde, Osmanlı salta
natını, asırlarca, Türk milletine, 
"kendini unut,, diye hitap etmiş 
ve bunu bir terbiye sistemi olarak 
kabul etmiş.. Ve o kadar ki, 
"Türk!,, sözü, adeta bir "hakaret,, 
kelimesi yerine kullanılmağa baş
lamıştı •. 

Bu terbiye sistemidir ki, Os· 
manlı İmparatorluğunun çürüyüp 
yok olmasında en derin amil ol
muştur .. 

"Kendini bil!,, tezini bir terbi
ye sistemi olarak Türk halkına su
nan ve onu kendi tarihinin derin
liklerine götürerek dünyanın, dün
yaya medeniyet dersi vermiş en 
eski bir milleti olduğunu öğre
ten Gazi Mustafa Kemal inkılabı-

' olmu,tur •. 
(Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti) 

de, bu inkılabrn işçileridir. (Ta
rih) ve (Türk tarihinin ana hatla
rı) eserlerile bu inkılabın en ve
rimli meyveleridir. 

* * • 
İşte, (Türk cümhuriyeti)" nin 

larclanberi çekilen milli musibetle
rin intibahı, ve bu aziz vatanın 
her köşesini sulayan kanların be
delidir .. Bu neticeyi, Türk gençli
ğine emanet ediyorum .• 

Ey Türk Gençliği! 
Birinci vazifen Türk istiklalini, 

Türk cümhuriyetini ilelebet muha
faza ve müdafaa etmektir .. 

Mevcudiyetinin, istikbalinin ye
gane temeli budur .. Bu temel, se
nin en kıymetli hazinendir .. istik
balde dahi, seni, bu hazineci en mah 
rum etmek istiyecek, dahili ve ha-· 
rici bethahların olacaktır. 

Bir gün, istiklal ve cümhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşer
sen, .vazifeye aıtlmak için buluna
cağın vaziyetin imkan ve şartla
rını düşünmiyeksin.. Bu imkan ve 
şartlar, çok namüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir! 

istiklal ve cümhuriyetine kaste
decek düşmanlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler •• 

Cebren ve hiyle ile aziz vatanın 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün ordu
ları dağıtılmış ve memleketin her 
köşeai bilfiil işgal edilmiş olabilir •• 

Bütün bu şartlardan daha elim 
ve daha vahim olmak üzere, mem 
leket dahilinde, iktidara sahip o
lanlar gaflet ve dalalet ve hatta 
hiyanet içinde bulunabilirler .• Hal
ta bu iktidar sahipleri, şahsi men
faatlerini, müstevlilerin siyasi emel
i erile tevhit eclebilirlel' .• 

Millet, lakr ve zaruret içinde 
harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk iatiklalinin evladı. işte 
bu haller ve şartlar içinde dahi, 
vazifen, Türk iatiklal ve cümhuriye 
tini kurtarmakhr. Muhtaç olduğun 
kudret damarlarındaki asil kancla 
mevcuttur.,, 

"Ali RIZA 

Cümhuriyet nasıl 
İlan edildi? 

Yazan: S. M. 
On sene evvel 29 teşirinievvele 

tekaddüm eden günler, Türk dev. 
!etinin tarihinde mühim ve mühey 
yiç sahifeler tutacak günlerdir. 
O güne kadar devletin teşkilatı e
sasiyesi tamamile yerini bulmuş 
değıldi. Mecliste teşkil edilen he
yeti mütehassısa günlerce uğraşa
rak devletin Teşkilatı esasiye ka
nununu tesbit etti. 

Bu kanunun ilk cümlesi şudur: 
Türk halkçılığını ve Türkiye 

halk cüınhuriyetini kuran Cümhuri 
Yet Halk Fırkası ve onun büyük 
şefi, okuyup yazmayı kolaylaştır
mak işinin en başlı işlerinden sa
Yılıyordu; hiç bir inkılabı evelin
den bütün etrafile hazırlayıp 'ol
gunlaştırmadan, yapmamayı, ve 
vaktinden sonraya bırakmama
yı "da, herkesten iyi bilen Büyük 
Şef, Türk halkının okuyup yaz
masına engel olan ne varsa,onlarm 
Yerine halkın okuma ve yazması
nı kolayla,tıracak elemanlar koy
mak ülküsünü de bir an gözlerin
den ayırmıyorlardı .• 

Türkiye "cümhuriyet usulile ida-
1 re olunur,, bir halk devletidir. 

Nitekim daha (İzmir) in kur
tarıldığı günün ertesi günü: 

"ıvtemtekette Maarif vekili o
larak hızmet etmek ısterdim.,, Sö
zıyıe bu ülküsünü de işaret etmit 
buıunuyorlar .. Daha o zamandan
beri, haıkı, yalnız okutmak ve yaz
dırmak koıayıığına değil, ayni za-

n;anda okuduğunu anlayabilmek ko 
ayıığına da iyi bir dirsek lazım 

olaugunu düşünüyorlar .• 
işte bu kôklü düşüncelerinden: 

(Harf inkıtabı) ve (Vil inkılabı) 
doguyor: 

lık önce, yüzlerce yıllardanbe
ri, ''kafalarımızı demir çenber i
çınde bulunduran, anlaşılmayan ve 
anıayamadığımız işaretlerden ken
dirnızı kurtarmak ve bu lüzumu 
anlamak mecburiyetinde,, olduğu
muzu itaret buyuruyorlar .. Bu su
retle 9 ağustos 1928 günü Saray
burnu parkında Halk fırkası 
müsameresinde verdikleri bu işa
ret!e de bugünkü yeni Türk harf
lerı kabııl ediliyor. 

O günden itibaren profesörün
den haınalına, vekilden işçiye ka
dar her işbölümü kümesine dahil 
Türk halkında, bir (okuma) ve 
(yazma) seferberliği başlıyor .. 

(Şapka ve kıyafet inkılabı) 
Türk milletini haricen de nasıl me
deni ve olgun bir millet görünü
şü ile bezenmişse, harf inkılabı da, 
gene Türk milletinin medeni mil
letlerin (okuma) ve (yazma) ko
laylık ve görünüşlüğüne ermiş o
luyor .. 

Hele fonetik esasını kabul ede
rek, kolaylık hususunda hiç bir 
milletin henüz varamadığı yük
sekliğe çıkıyor .. 

Fakat, Büyük Şef bunu da ka
fi görmüyor: 

Türk dilini, Türkün anlayama-

Mustafa Kemal Hazretleri Milli 
Mücadelenin ilk günlerinde 

Gazi Mustafa Kemal Türkiyesinin 
on yıla sığdırdığı on asırlık inkı
lap silsilesi böyle emsalsiz zor
luklar içinde emsalsiz dehanın 
sevk ve idaresi ile başarılmıttır •. 

Onun içindir ki: 
"Gazi, en güçlü bir tarihin, 

en genç bir iradesidir.,, 

* * * 
"Cümhuriyet,, bütün medeni mil-

letlerin gitgide ulattıkları en ol
gun bir idare şeklidir .. 
Dünyanın, (Büyük kavga)dan 

önce duruşu ile bugünkü görünüşü
nü yanyana korda, karşılaştırır
sak, son 19 yılın içinde yalnız Av
rupa çevresinde, bir İmparaturlu
ğun, ve krallığın çöktüğünü, on
ların yerlerine, doğan cümhuri
yetlerin yirmiyi geçtiğini görürüz .. 

Dünyada, artık en iyi hükumet 
sekli nedir? Tezini ortaya süren 
kalmadı ... Tek tük kalmıf krallık
ların da, herhalde ömürleri uzun 
sürmiyecektir .. 

Kaldı ki dünyada hiç bir cümhu
riyet olmasaydı gene bugünkü 
Mustafa Kemal Türkiyesine , ya
raşan, en doğru, en iyi, ve en gü
zel idare sistemi Türkün özmalı, 
özmayasıdır; 

Tarihten asırlarca evvel, (Su
mer Türk devleti)_~de olduğu gi
bi, tatbik ettiği hükumet fekli 
(Cümhuriyet)ten başka bir şey 
mi idi?. 

Yani "belli sınırlar içinde, müş
terek ülkede, muhtariyet ve istik
lal sahibi (Site) ve (Klan)lar ha
linde toplanmıt grupların (konfe
derasiyonu) şeklinde değil mi idi? 

Bu (Konfederasiyon) un reisleri, 
bu sitelerin reisleri arasında sıra İ· 
le seçilmez mi idi?. Bu şekil, aşağı 
yukarı bugünkü modern cümhur~- . 
yetlerin ilk nüvvelerinden başka bır 
şey midir?. 

Bunun içindir ki, Türk Cümhuri
yeti, ezelidir; ve (ebedi) kalacak
tır. Cünkü asırlarca sonra, eşsiz 
rehb~rliği ile emsalsiz mücadelesi 
ile Türk milletini on;s iriştiren bü
yük Şef, onu, Türk gençliğine ba
kınız nasıl emanet ediyor: 

"Bul!Ün vardığımız netice, ıuır-

Zaten mecliste de kat'i ekseri· 
yet devletin cümhuriyetle idare e
dilmesi lehinde idi. 

Aşağı yukarı herkes tetkilatı 
esasiye kanununun bir çok cihet· 
!erden noksan olduğunu ve ihti
yacı tatmine kifayet etmediğini 
söylüyorlardı. Bunun üzerinde ka· 
nunda tadilat icrası zaruri görü· 
lüyordu. Bu zaruret kendisini iyi· 
den iyiye hissettirince, Gazinin ri· 
yaseti altında Heyeti Vekile erka· 
nı ile kanuni esasi encümeni aza· 
sından ve mütehassıslardan mü
rekkep bir hususi encümen teşkil 
edildi. Encümen bir çok içtima
lar yaptı, muhtelif projeler hazır· 
ladı. Bu projelerin her biri ayrı 
ayrı tetkik edildi. Eski kanunun 
esaslı surette değiştirileceği ve ye
ni rejimin tayin edileceği muhak· 
kaktı. Encümen cümhuriyetin 
kat'i şeklini tekarrür ettirmiş bu· 
lunuyordu. 

Şimdi 29 teşrinievvele gele
lim: 

Bütün İstanbul gazeteleri şu ha· 
v.adisi verdiler: 

"Bugün Büyük Millet Meclisi 
Türk devletinin şeklinin cümhuri
yet olduğunu ilan etmiş ve Gazi 

Reisicümhur Hz. Müfür Fevii Pafa 

-

Cumhuriyetin ilk ilan edildiği gün lııtanbul Vilayeti hükumet konağı önünde merasim yapılıyor •• 
Mustafa Kemal Paşayı 158 reyle 
müttefikan Reisicümhurluğa inti
hap etmiştir. Yeni Reisicümhur is
met Pasa ile birlikte Meclisten çı
karken 'büyük bir kalabalık azim 
tezahüratta bulunmuştur. Otomo
biller hareket ederken, yirmi kişi
lik bir müfrezeiaskeriye silah at
mak suretile Reisicümhuru selam· 
lamışlardır. Geceleyin Ankarada 
yüz bir pare top atılarak Cümhu
riyet ilan ve tes'it edilmiştir.,, 

Türk devletinin şeklini tespit e
den tarihi celse 29 kanunuevvelde 
saat altıda açıldı. Çorum meb'usu 
ismet Bey riyaset mevkiinde idi. 
içtima salonu ve Meclisin koridor
ları kalabalıktan geçilemiyecek 
halde bulunuyordu. 

Meclis toplanınca evvela ufak 
meseleler görüşüldü. Fakat yalnız 
bütün millet mümessilleri değil, 
bütün millet teşkilatıesasiyede ya
pılan teklifini bekliyordu. Sıra 
büyük kararın verileceği büyük a
na gelmişti. Evvela şu mazbata o
kundu: 

"Milletimizi refah ve saadete 
İsal ve istikla.Ji tamme mazhar e
den mücahedei hüdapesendanede 
hakimiyetmilliye esası sureti kat
iyede kabul edilmiş ve daima buna 
riayet edile gelmişti. Bu usulün 
Türkmilleti necibesine ne azim 
muvaffakiyet temin ettiği aşikar
dır. Hakimiyetin bilakaydışart 
millete aidiyeti ve idare usulünün 
mukadderatı milleti bizzat ve bil
fiil idare etmek esasına müstenit 
bulunması zaten cümhuriyet demek 
olduğundan saltanatı ferdiyeyi kat 
iyen dafi olan bu kelimenin isti· 
malli ve Türkiye devletinin şekli 
hükumeti cümhuriyet olması hak
kında teşkilatıesasiye kanununun 
maddei ınahsusasının bir fıkra ile 
tavzih edilmesi hukukan ve mas
lahatan münasip görülmüştür. Bir 
cümhuriyet tesis kılındıktan son
ra bu cümhuriyetin mümessili ola
cak riyaset makamının ihdasi tabi
idir. Bundan başka hükumet teşkil 
edecek olan Başvekilin Reisicüm· 
hur tarafından tayini mes'uliye
tin tespiti noktai nazaramdan ümu
ruzaruriyedendir. Binaenaleyh El
yevm mevcut olan şeklidevlet tes
pit edilmek üzere tetkilatıesasiye 
kanununun buna ait 1,3,8,9 uncu 
maddeleri bervechitadil ve tavzih 
ve devletimizin dini lslam ve lisanı 

tükçe olduğuna dair bir maddei 
mahsusa tedvin edilmiştir. Mevad
dı mezkfueyi kanuniyet iktisap et
mek üzere heyeticeliyeye arz ve 
teklif ve müstacelen müzakeresini 
istirham ederiz.,, 

Kanunuesasi encümeni tarafın
dan tadili teklif edilen maddeler 
şunlardır: 

Madde 1 - Hakimiyet bilakay
dışart milletindir. idare usulü hal
kın mukadderatını bizzat ve bilfi
il iclare etmesi esasına müstenittir 
ve Türkiye hükumetinin sekli hüku 
meti cümhuriyeclir. • 

Madde 2 - Türkiye devletinin 
dini, diniislamdır. Resmi lisanı 
türkçedir. 
Madde 4--Türkiye devleti Büyük 

Millet Meclisi tarafından idare olu-

teklif edilen şeklin derhal kabulü
nü, bu karar şerefine yüz pare top 
atılmasını ve Reisicümhur intiha
bım teklif etti. 
Aydın meb'usu Mazhar, lstan

bul meb'usu Riza Beyler müzake
renin kifayetine dair takrir verdi
ler. Bunun üzerine bütün Meclis 
hep bir ağızdan bağırdı: 

- Yaşasın Cümhuriyet .• 
Bu heyecanlı an içinde şair 

Mehmet Emin atşein bir hitabe 
İnşat etti ve Meclis kaimen üçdefa: 

- Yaşasın cümhuriyet .• 
Diye bağırdı. 

Müteakiben verilen takrirler okun 
du. Derhal Reisicümhur intihabına 
ve yüz pare top atılmasına karar 
verilerek, hazır bulunan 158 aza 
müttefikan Gaziyi Reisicümhur 

Gazi Hazretleri Halkevinin çayında 

nur. Meclis hükiimetin inkisam et- ı 
tiği şuebatı idariyeyi icra Vekille
ri vasıtasile idare eder. 

Macide 10 - Türkiye Reisicüm
huru Türkiye Büyük Millet Meclisi 
heyeti umumiyesi tarafından ve 
kendi azası meyanından bir inti
hap devresi için İntihap olunur. 
V azifei riyaset yeni Reisicümhu
run intihabına kadar devam eder. 
Tekrar intihap olunmak caizdir. 

Macide 11 - Türkiye Reisicüm
huru devletin reisidir. Bu sıfatla 
lüzum gördükçe, meclise, Heyeti
vekileye riyaset eder. 

Madde 12 - Başvekil Reisicüm
hur tarafından ve Meclis azası me. 
yanından İntihap edilir. Diğer ve
killer Başvekil tarafından gene 
Meclis azası arasından İntihap olun 
duktan sonra, heyetiumumiyesi 
Reisicümhur tarafından Meclisin 
tasvibine arzolunur. Meclis haliiç
timada değil ise, heyfiyet bittasvip, 
Meclisin İçtimaına talik olunur.,, 

Mazbata okunduktan sonra kür
süye gelen Yunus Nadi Bey Mond
ros mütarekesinden beri geçen 
vekayii hülasa etti, birinci Mecli
sin teşkilatıeaasiye kanununu ted
vin ve tetkil ettiğini, ikinci Mec
lisin de bunun tadil ve takviyesi te
refine mazhar olacağını söyledi. 

Yunus Nadi Beyden sonra Vasıf 
Bey söz aldı. Kara günlerden ve 
hala saray etrafında toplanan bir 
zümrenin mevcut olduğundan, mil-

intihap etti. 
Bu intihap sürekli alkıtlarla 

karşılandı. Bunun üzerinde Türk 
devletinin ilk Reisi kürsüye gele
rek dedi ki: 

" Muhterem arkadaşlar, 

"Mühim ve cihanşumül hadisatı 
fevkalade karşısında muhterem 
milletimizin teyakkuz ve intibahı 
hakikisine bir vesikai kıymettar o
lan teşkiltlıesasiye kanunumuzun 
bazı maclclelerini tavzih için 
encümeni mahsus tarafından 
h;Y_eticelilenize teklif edilen kanu11 
layıhasının kabulü müna8ebetile 
yeni Türkiye devletinin zaten ci
hanca malum olan, malum olması 
lazımgelen mahiyeti beynelmilel 
marul ünvanile yadedildi. Bunun 
icabı tabiisi olmak üzere bugüne 
kadar doğrudan doğruya meclisi• 
niz riyasetinde bulundurduğunuz 
arkadaşınıza ifa ettirdiğiniz vazi
feyi Reisicümhur ünvanile gene 
arkadaşınıza tevcih buyurdunz. 

Bu münasebetle şimdiye haclar 
mükerreren hakkımda izhar buyur. 
muş olduğunuz muhabbet, samimi· 
yet ve itimadı bir defa daha gös· 
!er!flekle yüksek kadirşina:rlığınızı 
ıspat etmi~ oluyorsunuz. Bundan 
dolayı heyeticelilenize bütün sa
mimiyeti ruhiyemle arzı teşekkür 
ederim. [Estağfurullah, Allah mu
vallakıyet versin ııealeri] 

letin artık bir sultan istemediğin
Jen ve kanunuesasi encümeninin ka 
rarının musip olduğundan bahsetti 
ve dedi ki: 

"Elendiler, asırlardanberi fark
ta mağdur ve mazlum olan milleti· 
miz, Türk milleti hakikatte mel
tur olduğu hasailden muarra telfık. 
ki edilmiyordu. Son senelerde mil
letimizin gösterdiği kabiliyet ve 
istidat ve idrak kendi hakkında 
suizanda bulunanların ne kadar 
gafil ve ne kadar tetkikten uzak, 
zavahırperest insanlar olduğunu 
pek güzel İspat ediyor. 

Hz. nin elini sıkıyorlar 

- Türk Milleti hiç bir tahsın 
hiç bir tacidarın esiri olmayacak
tır. Kendi kendisinin efendisi ola
caktır. Türkiyenin idaresi cümhu
riyettir. 
Vasıf Beyden sonra Eyüp Sabri 

Efendi kürsüye geldi ve cümhuri
yet lehinde idareikelam ederek, 

Milletimiz haiz olduğu evsaf ve 
liyakatini hükumetin yeni ismile 
cihan medeniyetine daha çok sühu. 

(Luti en sayı/ayı çeviriniz) 
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letle izhara muvaffak olacaktır. 
"ln,allah auleri,, Türkiye Cümhu
riyeti cihanda ifgal ettiği mevkie 
lô.yık olduğunu ô.aarile iapat ede
cektir. "ln,allah auleri,, Arkacla,
lar, bu müe .. eaeiô.liyeyi vücuda 
getiren Türk milletinin aon el ört ae 
ne :zarfında ihraz ettiği zafer bun
dan sonra ela bir kaç misli olmak 
ii:zere tecelliyatını göaterecektir. 

Acizleri mazhar olduğum bu em
niyet ve itimada bihakkın keabili
yakat etmek için pek mühim gör
düğüm bir noktada ihtiyacımı arzet 
mek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç 
heyetialiyenizin tahsım hakkında
ki teveccüh ve müzaheretinizin de
vamıdır. "Hiç 9üphe · yok, daima 
sesleri,. ancak bu sayede tahsıma 
tevdi buyurduğunuz ve buyuraca
ğınız vezaifi hüsnüifaya muvaffak 
olabileceğimi ümit ederim. 

Daima muhterem arkadaşları
mın ellerine çok samimi ve sıkı bir 
surette yapıtarak onların phısla
rından kendimi biran bile müstağ
ni görmiyerek çalıtacağım. Mille
tin teveccühünü daima noktaiisti
nat telakki eyliyerek hep beraber 
ileriye gideceğiz. 

Bundan sonra Meclis Türk Cüm
huriyetinin muvaffakiyetine ka
imen dua etti ve celseye nihayet 
verilirken, toplar atılıyor, Ankara
da ve memleketin her tarafında 
toplar atılmak suretile yeni ve 
mes'ut devir kutlulanıyordu. 

011 yıla bir bakış 
Yeni devlet bu suretle adını al-

. 'dıktan sonra, diriltici, yaratıcı ve 
)'iikseltici esaslar üzerinde her gün 
reni bir hamle ile medeniyet sava-
9ında on seneye güç sığdırılabile
cek eserler kurdu ve bir an zaafa 
uğramıyan, bilakis işledikçe can
lanan hamlesi mütemadiyen başla
nan eserleri bitirmeğe ve yenileri
ni kurmağa devam ediyor. 

Cümhuriyet rejiminin on sene 
içinde başardığı eserlerle ona tekad 
düm eden mücadele senelerinin 
belli başlı hadiselerini yazıyoruz. 
Bütün bu eserlerin asıl amil. ve mü 
essirlerini daha sonra arayıp tahlil 
edeceğiz. 

19 mayıs 1919 da Mustafa Ke
mal Samsuna çıktı. 

23 temmuz 1919 da Erzurum 
kongresi açıldı. 

4Eylül 1919 da Sivas kongresi 
açıldı. 

7 Eylül 1919 da Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai hukuk cemiyeti 
kuruldu. 

27 Kanunuevvel 1919 da Musta
fa Kemal Ankaraya geldi. 

16 Mart 1920 de İstanbul itilaf 
'devletleri tarafından itıal edildi. 

23 Nisan 1920 Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Ankarada açıldı. 
24 Nisan 1920 Mustafa Kemal 
Türkiye Büyük Millet Meclisi reis
liğine seçildi. 

6 Mayıs 1920 ilk icra vekilleri 
heyeti kuruldu. 

9 Kanunusani 1921 birinci İnö
nü muharebesi. 

20 Kanunusani 1921 ilk teşkilatı 
esasiye kanunu kabul edildi. 

16 Mart 1921 Türkiye ile Rus· 
ya arasında Moskova muahedesi 
akdedildi. 

30 Mart 1921 ikinci İnönü mu
harebesi. 

30 Haziran 1921 Himayeietfal 
cemiyeti kuruldu. 

5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal 
Başkumandan seçildi. 

23 Eylül 1921 Sakarya meydan 
muharebesi başladı. 

19 Eylül 1921 Büyük Millet Mec 
)isi Mustafa Kemale Gazi ünvanı
nı ve Müşir rütbesini verdi. 

13 Tetrinievvel 1921 Türkiye ile 
Ermenistan, Azerbaycan, ve Gür
cistan arasında Kars muahede:ıi 
bajilandı. 

20 Tetrinievvel 1921 cenup sul
bü yapıldı. 

26 Atustos 1922 Afyon cephe
sinde büyük taarruz başladı. 

30 Ağustos 1922 Dumlupınar 
başkumandan meydan muharebe
si. 

1 Eylül 1922 Gazi Mustafa Ke
mal: "Ordular, ilk hedefiniı Ak
denizdir ileri ! ,, Emrini verdi. 

9 Eylül 1922 ordu lzmire vardı. 
11 Teşrinievvel 1922 Mudanya 

mütarekesi. 
1 Teşrinisani 1922 saltanat kal

dırıldı. 
24 Temmuz 1923 Lozan muahe

Clesi imzalandı. 
9 Ağus'tos 1923 Halk fırkası 

kuruldu. 
11Ağustos1923 ikinci Büyük 

Millet Meclisi toplandı. 
6 Tetrinievvel 1923 İstanbul it· 

galden kurtarıldı. 
6 Teşrinievvel 1923 Türk ordu

su İstanbula girdi. 
13 Te,rinievel 1923 kanunla An

kara Devlet merkezi oldu. 
29 Teşrinievvel 1923 Cümhuri

yet ilan edildi. 
29 Tetrinievvel 1923 Gazi Mus-

tafa Kemal birinci Cüm1'ıurreisi 
seçildi. 

5 Kanunusani 1924 hafta tati
li kanunu kabul edildi. 

1 Mart 1924 Devlet tarafından 
demiryolu intaatına batlandı. 

3 Mart 1924 medreseler kal
dmldı. 

3 Mart 1924 Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Şer'iye ve Evkaf ve
kiletlerinin kaldırılmıuı kanununu 
yaptı. 

3 Mart 1924 Hanedan hudut 
haricine çıkarıldı. 

18 Nisan 1924 Köy kanunu ka
bul edildi. 

8 Nisan 1924 Şer'iye mahke
meleri kaldırıldı. 

20 Nisan 1924 Cümhuriyetin tet
kilabesasiye kanununu yapıldı. 

26 Ağustos 1924 it bankası ku
rııldu. 

10 Tetrinisani 1924 Halk fırkası 
Cümhuriyet halk fırkası adını al
dı. 

16 Şubat 1925 Tayyare cemi
yeti kuruldu. 

27 Şubat 1925 Atar kaldırıldı. 
1 Mart 1925 Tütün rejisi sa

tın alındı. 
24 Ağustos 1925 Şapka giyildi. 
25 Ağustos 1925 Şapka kanunu 

kabul edildi. 
30 Ağustos 1925 Tekkeler, tür

beler, zaviyeler kapatıldı. 
26 Kanunuevvel 1925 Beynel

milel takvim ve saat kabul edildi. 
17 Şubat 1926 Türk medeni ka

nunu kabul edildi, bu kanun ile 
Türk kadım ailede ve cemiyette 
medeni haklarına kavuştu.,, 

13 Mart 1926 Türk icra kanunu 
kabul edildi. 

19 Nisan 1926 kapotaj kanunu 
kabul edildi. 

3 Teşrinievvel 1926 ilk heykel 
(Sarayburnundaki Gazi Heykeli) 
aikildi. 

24 Mayıs 1927 Ankara - -Kayse
ri demir yolu işletmeye açıldı. 

15 Tetrinievvel 1927 Cümhuri
yet Halk fırkası ikinci büyük kong 
resı. 

1 S..20 teşrinievvel 1927 Gazinin 
fırka kongresinde büyük tarihi nut 
ku. 

28 Teşrinievvel 1927 Türk ülke· 
sinde yapılan nüfus tahriri. 

1 Teşrinisani 1927 İkinci Bü
yük Millet Miclisi açıldı ve Gazi 
Mustafa Kemal ikinci defa Cüm
hurreisi seçildi. 

4 Teşrinisani 1927 Ankarada 
müze önünde Gazi heykeli dikildi , 

24 Tetrinisani 1927 Ankarada 
z:ıfer abidesi. 

1 Kanunusani 1928 Anadolu 
demiryolları satın alındı. 

10 Nisan 1928 Büyük Millet 
Meclisi layiklik esasını ve te,kilatı 
esasiye kanunundaki dine ait mad
delerin çıkarılmasını kabul etti. 

24 Mayıs 1928 Beynelmilel rak
kamlar kabul edildi. 

9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa 
Kemal İstanbul sarayburnu parkın 
da harf inkılabını müjdeleyen 
nutkunu söyledi. 

3 Teşrinisani 1928 Türk harf
leri kanunu Büyük Millet Meclisin
de kabul edildi. 

1 Kanunusani 1929 Millet mek
tepleri açıldı. 

5 Kanunusani 1929 Mersin -A· 
dana şimeniferi satın alını. 

1 Haziran 1929 zirai kredi ko
operatifleri kanunu kabul edildi. 

8 Haziran 1929 Milli sanayii 
koruyacak kanun kabul edildi. 

30 Kanunsani 1930 Milli tasar
ruf cemiyeti kuruldu. 

22 Şubat 1930 Türk parasının 
kıymetini koruma kanunu kabul 
edildi. 

11 Haziran ] 930 Türkiye cüm
huriyet merkez bankası kuruldu. 

30 Ağustos 1930 Ankara - Sivas 
demiryolu kuruldu. 

23 Mart 1931 Türk çocuklarının 
ilk tahsillerini Türk mekteplerin 
de yapması kanunu kabul edildi. 

1 Nisan ölçülerde metro ve ki
lo sistemi kabul edildi. 

15 Nisan 1931 Türk tarihi tet
kik cemiyeti kuruldu. 

23 Nisan 1931 Fevzi Paşa - Ma· 
latya hattı İflemeğe açıldı. 

19 Şubat 1932 Halkevleri açıldı. 
23 Nisan 1932 Kütahya - Balı

kesir hattı itlemeğe açıldı. 
12 Temmuz 1932 Türk dili tet

kik cemiyeti kuruldu. 
26 Eylül 1932 Türk dili kurulta

yı toplandı. 
15 Kanunusani 1932 Samsun -

Sivas hattı itlemeğe açıldı. 
25 Mayıs 1933 Dıt borçlar mese

lesi halledildi. 
29 Mayıs 1933 kömüre giden de

mir yo!u. 
12 Haziran 1933 Bakıra giden 

demir yolu. 
29 Haziran 1933 Sivas . Erzu

rum demir yolunun yapılmasına 
başlandı. 

6 Eylül 1933 Ulukıtla - Kayse
ri hattı bitti. .. .... 

On sene içinde ancak batlıcala-

MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRiNiEVVEL 1933 

rını yazdığımız bu güzel eserlere 
baktığımız zaman, bütün bunlarda 
Türk milletinin hakim iradesini gö 
rüyoruz. Bu iradeyi tamamile te
messül etmiş ve bütün dünyayı 
hayran bırakan muazzam eserleri 
vüvcuda getirınit müessirlerden bi 
ri de büyük Şefin kurduğu Halk 
fırkasıdır. 

Halk Fırkası 
Nasıl kuruldu? 

Halk Fırkası nası) kuruldu, na
sıl çalıştı, her sahada milletin fay
dası uğruna neler yaptı, bunları 
gözden geçirelim: 

Malumdur ki siyasi fırkalar milli 
yüksek menfaatleri temin edici 
prensiplerde kanaatleri birletmit 
fertlerin tetkil ettikleri cemiyet 
!erdir. Milletler arasında siyasi ka 
naatleri biribirine uygun fertler 
tabii halde dağınıktır. Siyasi kana
atleri biribirine uygun olan veya 
uyabilen insanları ancak bir tef 
birle,tirir ve onları tetkilat altına 
alır. 

Şefin rolü her yerde ve bilhassa 
fırka hayatı henüz inkipf etmemit 
menıleketlerde mühimdir. Çünkü 
bu siyasi kanaatleri ekseriya pren
sipler halinde birlettirip olgunlat
tıracak ve bu prensipleri fikirlere 
atılayacak ve mütemadiyen besli
yecek, menıleket siyasetine istika
met verecek ve millet efradının 
siyasi terbiyesini tamamlaştıracak 
olan teftir. 

Cümhuriyet Halk fırkası bu tefi 
1919 mayısında Anadoluya geçmİf 
olan Büyük Mustafa Kemalin dahi 
ve kahraman tahsiyetinde buldu. 
Filhakika büyük Şef vatanı kurtar
mak için bütün bir milleti tek mak
sat etrafında toplıyarak "Anadolu 
ve Rumeli Müdafaaihukuk cemi
yeti,,ni kurduğu zaman, Cümhuri
yet Halk fırkasının temellerini de 
atmış oluyordu. Bilahare "Halk 
Fırkası,, ismini almış olan Müdafa
aihukuk cemiyetinin o zaman bir 
tek gayesi vardı: Düfmanını yurt
dan atmak, millete istiklalini ka
zandırmak. 

O zaman Müdafaaihukuk cemi
yetinde en koyu ve müteassıp hali
feciler, saltanatçı fertler, en sol fi
kirlere kadar değişik zihniyet ve 
kanaat sahipleri vardı. Bu da pek 
tabii idi. Çünkü fırka prensiplerine 
esas olacak ana fik irlerdeki ayrılı
ğa rağmen bile, o gün için vatan
daşlar en batta gelen vatanı düş

mandan temizlemek gayesi altında 
büyük Şefin etrafında halkalandı
lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de bu temel üzerinde kuruldu. 

Büyük Millet Meclisinin çıkard
ğı kanunlarla kurduğu halk idaresi, 
henüz ismi konmamış Cümhuriyet 
idaresinden başka bir şey değildi. 
Cümhuriyet ve milliyet prensipleri 
de gün geçtikçe yerini alıyordu. 

Batkumandan Gazi Mustafa Ke
mal (Dütmam vatanın harimiisme
tinde boğarak) vadini yerine ge
tirdikten ve vatan kurtulduktan 
sonra, kuvvetli ve tecanüslü bir fır· 
kanın teşkili vakti geldiğine karar 
vermişti. işte (Halk Fırkası) bu 
kararın mahsulüdür. 

Büyük reis o zaman, bu yeni te
tekkülün tam manasile halk tetek
külü olması ve bütün faaliyetini 
halkın arzularının tahakkukuna 
sarfedebilmesi için, seyahate çıka
rak halkın özü ile bizzat temasa 
gelmeyi dütündü. , Seyahat esna
smda halk ile yapılan umumi ko
nutmalarda, tetkili dütünülen fır
kanın mümeyyiz vasıfları anlatılı· 
yordu. Fırka (bütün millet fertle
rinin fikir ve emellerinin muhassa
lası) olacakb. 

Gazi 7 tubat 1923 te Balıkesir
de iken sorulan suallere verdiği ce
''apta: 

(Milletin siyasi fırkaların ça
tıtmasından çok canı yanmış ol
duğunu) itaret ettikten sonra 
(batka memleketlerde fırkaların 
sınıf menfaatlerini muhafaza i
çin kurulduğunu ve bizde gilya ay
rı ayrı sınıflar varmış gibi teessüs 
eden fırkalar yüzünden malum o
lan acıklı neticelere şahit olduğu· 
muzu ve halbuki Halk Fırkası de· 
diğimiz zaman bunun içinde va
tandatların bir kısmı değil, bütün 
milletin dahil olacağım) söyliye· 
rek ve kafasiyle eli işliyen bütün 
millet efradının mefgalelerini ay
rı ayrı tetkik ederek neticede 
(muhtelif meslekler erbabının 

menfaatlerinin yekdiğeriyle imti
zaç halinde olduğunu, bunları sı
nıflara ayırmak imkanı bulunma
dığını ve hepsinin halktan ibaret 
olduğunu) tebarüz ettirmitlerdir. 
işte bu izahattan sonra fırkamızın 
halkçılık tiarı da aydınlanmış ol
du. 

Milli Şef bir çok temaslara fır· 
sat veren bu seyahatten avdetle-

rinde Halk Fırkası nizamnamesiy
le meşgul olmuşlardır. Yeni fırka 
nizamnamesi, o zaman henüz in
tihap edilmit olan ikinci Büyük 
Millet Meclisinin fırka kongresi 
yerine geçen fırka mebusları top
lanmalarında münakaşa edilerek 
bu toplantıların sonuncusunun ta
rihi olan 9 eylul 1923 te kabul e
dilerek kat'i teklini bulmuttur. 
Bu nizamnamenin bariz vasfı bu
gün fırkamızın sarih ve kat'i te
kilde ifade edilmit bulunan pro
gram esaslarından başlıcalarını da 
ha o zaman açık ve olgun ifade
lerle ilin etmit olmasıdır. 

Halk Fırkasının prensipleri 
nasıl doğdu? 

Şurası hatırlatılmak lazımdır 
ki o tarihte hilafet müessesesi he
nüz İstanbul' da, şeriatçılık zihni
yeti ve bu zihniyetin davacısı o
lan zümre medrese ve şer'i mah
kemeleri!~ y°\l(a.-üta !d! .. .ı: .,,an· 

nameyi kabul eden Meclis grubun
da bile yukarıda yazılı müeasese
lerin zararlarını görmiyen veya 
görmek istemiyen mütaassıp züm· 
re oldukça büyük bir yekiin tet
kil ediyordu. Filhakika bu ilk ni
zamneminin birinci maddesi fır
kanın: 

a - Milli hakimiyetin halk ta
farından ve halk için icrasına reh
berlik etmeğe; 

b - Türkiye'yi asri bir devlet 
halinde yükseltmeğe; 

c - Türkiye' de bütün kuvvet
lerir üstünde kanunun velayetini 
hakim kılmağa. 

Çalıtacağını söylerdi. 
Bu ana fikirler tahlil edilirse 

cümhuriyet, milliyet esaslariyle be
raber medeni kanun, cemiyette 
kadının vaziyeti, şapka, yeni Türk 
harfleri, Türkün öz diline kavuş· 
maaı, medreselerin, ter'i mahke
melerin ve tekkelerin kaldırılma
sı, milleti idare edecek kanunları
mızı ve müesseselerimizi köhne ve 
çürümüt zihniyetlerin ve müesse
selerin tahakkümünden kurtara
rak ilim, fen ve tecrübeye istinat 
ettirmek yeni din işlerini dünya 
itlerinden ayırmak bugünkü bey
nelmilel tabiri ile laiklik esası gi
bi biraz sonra tahakkukunu gör
mekle bahtiyar olduğumuz inkılap 
fikirlerini de ifade eder. 

Ayni nizamnamenin ikinci mad 
desinde halkçılık mefhumu çizile
rek (Halk Fırkası nazarında halk 
mefhumunun her hangi bir sını
fa münhasır olmadığı, hiç bir İm
tiyaz iddiasında bulunınıyan ve 
umumiyetle kanun nazarında mut
lak müsavatı kabul eden bütün 
fertlerin halktan bulunduğu, halk
çıların hiç bir aile, hiç bir sınıf, 
hiç bir cemaat ve hiç bir fert im
tiyazı kabul etmiyen ve kanunları 
vaz etmekteki mutlak hürriyet ve 
istiklali tanıyan fertler olduğu) 
tasrih edilmittir. 

Esaslı dış gaile bitince .. 
Bütün bu işlerle yeni diriltici, 

yaşatıcı ve yükseltici esaslar üs
tüncl,: Halk Fırkası kurulurken bir 
taraftan da Lozan sulhu (24 tem
muz 1923) ile terefli haklarına 
sahip kapitülasyonsuz ve tam müa
takıl yeni Türkiye doğmuftu. 

Esaslı dıt gaile biter bitmez 
gözler, menıleket içinde yapıla
cak itlere çevrildi. Fırkanın ilk ve 
yeni nizamnamesinde biraz kapa
lı ibarelerle yazılmıt olan feylerin 
biribiri ardından tahakkuk etti
rilmeleri devri gelmitti. ilk it dev
lete yeni rejim adının verilmesi 
oldu. Filen milli hareketin kur· 
duğu devlet istiklal muharebeleri 
senelerinde (Türkiye Büyük Mil· 
!et Meclisi hükiimeti) adını taşı
makta devam ediyordu. Yeni re
jim hakikatte millet hakimiyetine 
müstenit ve tam manasile bir Cüm 
huriyet idi. Yeni devlete kendi ha
kiki isminin verilmesi geçtikçe bir 
takım kara ruhlular umumi efka
rı katıttıracak zararlı propagan
dalar için açık yol buluyorlardı. 
Ecnebi devletlerden bazılarının 
rejimimizin mahiyeti hakkında te
reddüt ifade eden vaziyetleri 
de sıkınb veriyordu. Bu esnada 
çıkan bir hükumet buhranı reji
min hakiki adının bulunmasına 
vesile oldu. 

Mevzu üzerinde hararetli mü
zakereler yapan fırkanın meclis 
grupu vaziyetin halline çare bu
lunması için Büyük Reisin müda
halesini karar altına aldı. O za
mana kadar her ifte en doğru ve 
milletin hakiki ihtiyacına ve ka
rakterine en uygun kararları almıt 
olan Gazi Mustafa Kemal fırka 

r·ı;;~·f : .. ;~ii~~~ı···d~;·;·i~i;··· 
! ahlakı idi. Hesaplı ya
i şamak Cümhuriyetin. 
: ·-·····-·································-···-·--······· 

arkadaşlarını tenvir etti; gene en 
doğru yolu gösterdi. Fırka, şefinin 
teklifine uyarak cümhuriyet ila
nı kararını aldı. 

Bundan tam on yıl eve! 29 T et· 
rinievel 1923. Saat 20,5 da Büyük 
Millet Meclisinin kabul ettiği oır 
kanuni aTürkiyede cümhuriyet i
lan olundu. Ve büyük Reis Gazi 
Mustafa Kemal ittifakla yeni Tür
kiye Cümhuriyetinin birinci Cüm
hur Reisi seçildi. 

Yeni devlet bu suretle adını al
dıktan soma halife ünvanı ile fs. 
tanbulda bırakılan tahsın adı de
ğişmiş bir saltanat timsali mahiye 
tinde olan hareketleri gittikçe da
ha ziyade göze çarpmağa batladı. 
Türkıyede hilafetin aaılardanberi 
manası kalmamıftı. Adına izafe 
edilen · nüfuzun da hiç bir tesiri 
kalmadığı harbı umumideki tec
rübe ile bir kerre daha sabit ol
mu;tu. Cümhuriyet için bir tehli
ke olan bu müessesenin da artık yı 
kılması elzem idi. Büyük Gazinin 
1 Mart 1924 nutkunda zikredilen 
bu lüzum 2 Mart 1924 fırka grupu 
toplanmasında Şeriye ve Evkaf 
Vekaletinin de lağvı, tedrisatın tev 
hidi teklifleriyle birlikte ittifakla 
kabul olundu. Ve 3 Mart 1924 te 
Büyük MiUet Meclisinde kanunlaş
tırıldı. Bu kararın tabii neticesi o
larak halife ile beraber eski salta
natın bütün hanedanı Cümhuriye 
tin topraklarından çıkarıldı. Tür
kiye cümhuriyeti teşkilatı esasi
ye kanunu da 2 ONisan 1924 de bu 
yeni şekillere göre tadil edildi • 

23 Teşrinisani 1924 teki bir 
grup toplantısında fırkanın adına 
yeni devletin adı olan Cümhuri
yet kelimesi eklenerek Halk fırka 
sı esastaki prensiplerini muhafaza 
ederek (Cümhuriyet Halk Fırka 
sı) oldu . 

Fırka prensipleri tarihinin bu
raya kadar kaydedilen hülasasın· 
da dikkati çeken nokta sulhtan 
soma birbiri ardından tatbik yolu 
na konan inkılap işlerinin seçil
miş fırka kongrelerinde karar al
ma yolu ile yapdmamıt olmasıdır. 
Bunun sebebi fırkanın, Anadolu 
ve Rumeli Müdafaayi hukuk Ce
miyeti adı altında askeri zafere 
kadar yalnız vatan ıkurtarmak ga 
yesini kovalarken ondan sonra 
"Halk fırkası, adını alarak siyasi 
prensiplerin teferrüatı üzerinde 
yavat yavat yeniliklere doğru a
çılına yolunu tercih etmesi ve bü
yük mes'uliyeti daima göz önünde 
tutarak memleketin anlayış kabi
liyetine uyan dikkatli, ince bir in
kılap politikas ıtakip etmit olma
sıdır. Sulhtan inkılaba geçen de
vir esnasında proğrama kaideler 
yazarak sonra tatbika geçmek tar 
zı değil, önce büyük Şef'in ruhun
da doğmuf olan inkılap güneşinin 
ziyasile birbiri ardından gelen tim 
şekler halinde Türkiye ufuklarını 
tatbik ve icra ile aydınlatarak 
prensiplerin onda nsonra metinleş 
tirilmesi elzemdi. Bu devirde kong 
re vazifesini Türkiye Büyük Milel 
Meclisindeki fırka mebuslarının 
teşkil ettiği grup yapıyordu. Gö
ze çarpacak bütün hadiselerin bir
biri üzerine yığılmasından doğan 
kesafet umumi anlayıtta az çok 
bir sükiinet yaptığı günlerde sulh 
tan sonraki ilk fırka kongresi va
zifeye çağırıldı. 

Büyük kongre 
15 Teşrinievel, 1927 de Anka

rada toplanan kongre "Cümhuri
yet Halk fırkası" adına göre birin 
ci olmakla beraber fırkanın kö
künden bağlı olduğu Anadolu ve 
Rumeli Müdafaayi Hukuk Cemiye 
tinin temadisi olmasına göre ha
kikatte ikinci kongre idi. Büyük 
Şefin bu kongreyi açma nutkun
daki fU parça bu noktayi etraflı 
bir surette aydınlatır: 

(C. H. Fırkasının büyük kongre 
sini açıyorum. F ırkamız geçen ıstı
rap seneleri içinde milletimizin ha 
yatı ve şerefi için gösterdiği yük 
sek azim ve

1 
iradenin mümessili O· 

)arak bundan dokuz sene eve! mey 
dana çıkmıştı. Bütün Anadolu ve 
Rumeliye şamil olmak üzere ilk u
mumi kongremiz Sıvasta aktedil
mişti. Sıvas Umumi kongresinde 
müzakere mevzuu ayni esaslar 
tavzihan ve bütün memlekete tef
milen kabul olunmuştur. Gerçi o 
zaman kullandığımız ünvan ile bu 
günkü ünvan arasında fark vardır. 
fakat teşkilat esas itibariyle mah
fuz kalmıştır. Ve bu gün siyasi fır 
ka halinde tecelli eden mevcudiye 
te mebde teşkil etmiştir. Bilhassa 
memleket ve millette umumi gaye 
- ki umumi selamet ve refahı te
minden ibarettir - aslı, mahiyeti 
değişmeksizin takip olunmuttur. 
Binaenaleyh diyebiliriz ki bu gün 
küşadı ile müftehir olduğum bü
~ koegremi~, - S~vas _ kongresin-

den sonra teşkilabmızm ikinci ı; 
yük kongresi oluyor.) 

Nutuk 
ikinci fırka kongresinin en esa 

lı noktasını milli Keisin milli kw 
tutuş ve milli inkılabın her cephe 
den tahlil ve hikayesini yapan bi 
yük nutukları tetkil eder. Bun 
tuk hadiselerin doğuşunu ve he 
vak'anın doğduğu şeraiti açık b 
söz akışı ile anlatır. Kongre, saba 
ve akşam devam eden toplanmı 
!arla altı gün süren bu nutku der 
vect ve takdir hislerile ve candı 
tasvip tezahürleri içinde dinledi 
Nutkun tasvibi ile fırkanın Bü~ 
Reisine teşekkür edilmesi teklifi 
tifakla kabul olundu. Bu kararın 
hemmiyeti 9 sene eve! toplanmı 
olan Sıvas kongresinden bugüne 
kadar devlet ve fırka hayabn< 
yapılmış olan işlerin yeni fırl 
kongresi tarafından kabul ve tal 
diredilmiş olmasıdır. Türk inkıta 
tarihinin en değerli bir eseri otaı 
bu uzun nutkun büyük bir eme 
mahsulü olarak bizzat Şefin el y 
zısı ile yazılmıf olması ona ayrıc 
kıymet vermektedir. 

Bu kongrede ilk nizamnameniı 
umumi esaslarındaki ruh ve marn 
baki kalmak üzere cümhuriye 
çilik, milliyetçilik, halkçılık ve 
laiklik mefhumları geni9letilere 
fırka prensipleri daha ziyade ay• 
dınlatılmış, fırkanın kurucusu 
lan Gazi Mustafa Kemalin umı 
mi reisliği tespit edilmiştir. 

Bütün bu umumi esasların bir 
daha değitmiyeceği de teyit olun 
muttur. Yeni nizamnameye fırka 
dan mühim vaziyfe alanların vt 
fırka meb'uslarının hussui hayal 
ve iktısadi teşebbüslerdeki serbesl 
liklerini tahdit edecek kayıtlar kc.n 
muştur. 

Kongre, fırka hükiimetlerinin 
çalışmasına yol gösterecek esaslar 
sıralıyan Fırka Umumi Reisliği nin 
beyannamesini de kabul etti. Bu 
beyannamede fırkanın cümhuriye 
çi, laik, halkçı, milliyetçi vaAıfları 
açık olarak zikrediliyor, Iktıaat iş 
}erinde yalnız millet menfaatleri· 
ne uygunluk kaydı ilave olunuyor 
du. 

İkinci büyük kongrenin kabul e 
tiği yeni esaslar devlet işlerinir: ve 
milli inkılabın açılıp ilerlemesi İ· 
çin memleketin umumi hayatına ye 
ni bir cephe veriyordu. 

Yeni esaslar tetkilata esa~iyt' ka 
nunundan devlet hayatındaki din 
kokusunu çıkarmak yeni harfleri 
kabul etıne kgibi neticeleri doğur
du. 

Uçuncu kongre 
Fırkanın üçüncü büyük Kongre

si 10 Mayıs 1ı1;n tarihınde Ankara 
da toplandı. Bu kongre toplanma
dan evvelki günler birçok siyasi 
hadiselerle doludur. 
Fırkanın üçüncü kongresi, fırka, 

devlet ve inkılap hayatımız için te
mel olan bütün ana fikirleri ilk de 
fa yapılan fırka proğramında bir 
araya toplamıtbr. Yeni proğram
da ikinci kongrenin kabul ettiği 
cümhuriyetçilik, milliyetçilik, halk 
çılık, laiklik ile beraber, devletçi
lık ana vasıfları arasında yer alı
yor. Bu iki vasıftan inkılapçılık fır 
kanın doğduğu günden beri göze 
çarpan belli başlı bir 9iarıdır. Fır 
ka, devletçiliği dünyanın şimdiki 
gidişi içinde milli iktısadıyatımızı 
koruyup yükseltecek bir prensip o 
)arak tatbiykatta filen tanımış bu
lunuyordu. Yeni proğram metnin
de devletçiliğe de yer verilmiş ol· 
ması fili vaziyetin ifade edilmesin 
den ve devletçilik hakkındaki fi. 
kirlerin Türkiyede telakkisi hudu
dunu göstermekten başka bir şey 
değildir. C .H. F ırkasınııı yeni 
proğram bu satırların yazıldığı za 
manda fırkanın ve firka hiikumeti 
nin elinde ve tatbik aahır.smdadır. 

Programdan başka olarak kongre 
nin kabul ettiği yeni nizamnamede 
bütün teşkilata ait usuller ,tecrübe· 
!erden alınan derslerle ameli şekil· 
!ere sokulmuştur. Bunun yanında 
fırkanın çalışma tarzları gösteril
mi~ ve vilayetler teşkilatındaki fır 
ka kongrelerinin halk dileklerini 
toplamasına ehemıniyc!t verilmiş
tiı·. Bu dilekler fırka merkezinde 
toplanmakta, hükumPlİP işlemesin 
df' ve kanunların y..ı.pılmasmda di 
1<'1derden istifade olunmaktadır. 
) 'eni nizamname fırlc~ arkadaşlığı 
ararıııda sevgiyi esas clarak kav· 
delmiştir. Yeni niwmnamenin dik 
kate değer bir noktası fırkaya halk 
luo;yesi için Halk :vleri açmak 
' ·o.: ifes1ni vermesi~ir. 

C..iımhuriyet hükumeti bu~ün ye 
ni fırka programının çizdigi esas 
ı , r üzerinıle inkılabı· ; lınş1~1dl'ki 

h·~ı ile çah~ınağa d •va"" etmekte 
dir 

Fırkanın umumi RPi•i üçüncü 
l.•.ngreyi ,ıçarken • 3ylr.J;;:; nutuk 
'"' ''rkl'rın hA•arrlıa1 hüvi.ık i~ini 
anlatarak ve bundan snnı a daha 

(Devam~_ karııki sayfada 
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:?e':İf hizmetler gÖl"M*'ı;~ çahsaca
~ ·~11 kaydederek bu"Un bir ş~rtla 
lllurrıku'·n I ~ ·· 1 · · i • o acagını sny .-ıuış ve ı-
" \' etmiştir : 

b (O şart aziz milletimizin muhab 
, c-t ve itimadının fı..kumız üzerin 

;"' " eksik olmamasına dıkl<at ve 
derkgatle çalışmaktır.Fırkam.ız bun 

a usur etmedikçe selim hisli, 
Purlu, vefalı mill'etiıni:.<m muhab 
f-'bt • • d d l b ve ıtıma ın an daima emin o-
a ilir.) 
. Pırka Umumi R~; ~; rnııl..unu bi 

tı rırken ayağa kalk uak sözlerini 
'"' .. 1 ·ı b cum e ı e ağlamul.n-dır : 

. " Büyük milletimi~in fırkamıza 
&ostermekte olduğu alı\ka ve iti· 
illada karfı en derin tazim ve hür 
lnetl --ı· . e egı ır ve ona mmnet ve ııük 
ranıınızı sunarım." 

Buyuk kongrede Gazi'nin 
nutuklarından 

• • • • • • 8 . . .. . " .. 
ll ızahatta nson'"a manzarai u-

ınu · · h Tmıyeyı, daha dar bir çerçeve da 
1 ıne alarak, seri ve ıehil bir su

r~tte hep, beraber, seri ve sebil 
bır surette, hep beraber mütahede 
edelim : 

" 
Muhasım devletler, Osmanlı dev 

let ve memleketine maddeten ve 
manen tecavüz haliuck imha ve 
taksime k . 1 p d. h arar vermı' er. a ıta 

ve Halife olan zat, hayal ve rahıı.b 
0~ kurtarabilecek çareden ba~ka 
bır fey dü,ünmüyor. Hükumeti de 
a . h yıu alde. Farkmda olmadığı hal 
de hatsız kalmış olar. millet, zul
met ve müphemiyPt içinde tecelli
Yata muntazır. F elake-tin dehşet ve 
jıkletini idrake başııyanlar, bu
undukları muhit ve hissedebildik 
l~ri tesirata göre çarei halas leliıık
kı eyledikleri tedbirle.re müteves
sil. Ordu, ismi vaT cismi :ıok bir 
talde. Kumandanla·r vı! zabitler, 

arbi Umuminin huncıı mihnet 
ve meşakkatleriyfo yorgun, vata
nın parçalanmakta olduğunu gör· 
ll_1ekle dilhun, gözlPı-i ününde de
rınle~en karanlık felül<et •1çurumu 
kenarında dimağları çare, çarei 
halas aramkla meşuul... 

Burada, pek mühır.1 olan bir nok 
tayi da kayt "e izah etme! iyim. Mil 
let ve ordu, Padişah ve Halifenin 

a 

o 

Bursa'da lPEKİŞ fabrikalarından bir krsmmm wnumi manzarası 

a 
a 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü münasebetile 
muhterem müşterilerini say~ı ve sevgi ile selamlar 

-- - ' ~ . .. ; ' : ı... . .. :· ı• 1' : . . . 

hiyanetinden haberdar olmadığı 
gibi o makama ve o makamda bu
lunana karşı asırların kökle-ştirdiği 
dini ve ananevi rabıtalarla muti 
ve sadık. Millet ve ordu çarei halas 
düsünürke nbu mevrus itiyadın 
sevkiyle kendinden evci Makamı 
Muallayi Hilafet ve Saltanatın ha 
las ve masuniyetini düşünüyor. 

Halife ve padişahsız halasın mana 
sını anlamak istidadında değil, ... 
Bu akideye muhalif rey ve içtihat 
izhar edeceklerin vay haline! der 
hal dinsiz, vatansız, hain, mer.dut 
olur ... 

Diğer mühim nokta_yi da ifade 
etmek lazımdır. Çarei halas arar
ken, İngiltere, Fransa , ltalya gi
bi düveli muazzamayı gücendir
memek esas gibi telakki olunmak
ta idi. Bu devletlerden yalnız bi
riyle dahi başa çıkdamıyacağı veh 
mi, hemen bütün dimağlarda yer 
etmişti. Osmanlı devletinin yanın
da, koskoca Almanya, Avustur
ya ·Macaristan varken hepsini bir 
den mağlup eden, yerleı·e seren 
itilaf kuvvetleri kartısında.. tekrar 
onlarla husumete müncer olabile
cel- v . .ziyetler almaktan daha bil· 
yük mantıksızlık ve akılsızlık ola
mazdı. 

Bu zihniyette olan yalnız avam 
değildi; bilhassa havas. denilen in 
aanlar böyle dü9ünüyordu . 

O halde çarei halas ararken iki 
teY mevzubahis olmryacak•-1 .. Bir 
defa itilaf devletlerine karşr vaz'ı 
husumet alınmıyacaktı · ve Padi
sah ve Halifeye canla başla mer
but ve sadık kalmak şartr esasi ola 
<'aktı. 

Simdi Efendiler! müsaad'! bu-
, ' t yurursanız, size bir sua sorayım, 

bu vaziyet ve ,erait kar~ısmda ha
las için, na•ıl bir karar varidi ha
tır olabilirdi ? 

fzah ettiğim malumat ve miişa 
ı~e.lata göre üç nevi karar ortaya 
at>lmıştı : 

l ) incisi ; fngiltere himayesini 
blep etmek. 

2) incisi, Amerika mandasını ta
leo etmek. 

Bu iki nevi karar sahinleri, Os
rrı~~lı devletin;n bir kül halinde 
muhafazasını dütünenlerdir. Üs· 
manh memalikinin muhtelif devlet 

ler beyninde taksiminden ise, kul 
halinde bir devletin tahtı himaye 
:: inde bulundurmağ rtercih edenler 
dir. 

3 ) üncü karar, mahalli halas ça
r f' lerine matuftur. Mesela, bazı 
:nıntakalar ,kendilerinin Osman
lı devletinden fekkedileceği nazari 
~f sine karş ıondan ayrılmamak 
tP.dbirlerine tevessül ediyor. Bazı 
mıntakalarda, Osmanlı devletinin 
!mha ve Osmanlı memleketlerinin 
ti.ksim olunacağını em·~ vaki ka
bul ederek kendi başlarını kurtar· 
maı'ia çahtıyorlar. 

Bu üç nevi kararın esbabı muci
bt>si vermit olduğum izahat meya
ırnı -1.a mevcuttur. 

Efendiler; ben, bu kararların 
hicbirinde i~abet görmedim. c,;n
kü hu kararların istinat ettiği bü
tün deliller ve mantıklar çürüktü, 
esassızdı. Hakikat halde. içinde bu 
!unduğumuz tarihte, Osmanlı dev 
!etinin temelleri çökmüe, ömriı ta
mam olmuştu. Osmanlı memleket
i~ . i tamamen oarçalanrıuşh. Or· 
tıı.ı:la bir avuç Türk'ün barındığı 
bi ''1na yurdu kalmqtı. Son mesc· 
le. hunıın da taksimini temine uğ
rasrlmaktan ibaretti. Osmanlı dev 
Jeti, onun istiklali, paditl"lı . halife, 
hükumet, bunlar hepsi medll.lü kal 
mıı.mış bir takım bimana elfazdan 
ibaretti. 

Nenin ve kimin masuniyeti için 
kimden ve ne muavenet talep olun
mak isteniyordu ? 

O halde ciddi ve hakiki karar 
ne olabilirdi ? 

Efendiler; bu vaziyet karşısmda 
bir, tek karar vardı. O da hakimi· 
yeti milliyeye müstenit , bilakıı.ydü 
şart müstakil yeni bir Ti.ırk dev
leti t<'sis etmek ! 

fşte, daha lstanbul'dan çıkma
dan eve! dütündüğümt;z V'! Sam
sunda Anadolu topraklarına avak 
basar basmaz tatbikatını basl~dı
mız krar, bu karar olmu~tu4 • • 

Halkevleri 
• • .. 

Ciimhuriyet Halk Fırkasının yap 
tıV,ı büyük inkılabın benliğine sin
dirilmesi lazımdı. inkılap en derin 
manasiyle bütün valığımızı yeni j 
bir hayata ve veni bir istikamete 
götürüyordu. Bu yeni görüşü hal-

ka telkin ederek yeni zamanın an· 
layışrna göre milleti tek tek fert· 
ler halinden çıkararak onları gö
~·· anlayıf ve yapışta bir birlik ha 
ime sokmak ve onun iç varlığını in 
kitaf ettirmek ve benliğinin derin
liklerinde kaynıyan emsalsiz kıy
metleri meydana çıkarmak vazife 
idi. 

Fırkanın görüsüne göre milleti
mizin hususi vası.flarrna uyacak yol 
!ardan yürüyerek her derecedeki 
resmi tahsil dıfmda onu bir halk 
terbiyesi ile yükseltmek elzemdi. 
Bunun için cemiyet hayatının ve 
kültür ha~atmın yeni anlayıtlar i
le ve cemıyetimizin kendi unsurla 
rından kurulacak yeni ve milli bir 
tetekülün çalıfmll.5iyle beslenmesi 
dütünüldü. Bu fikir fırkanın üçün 
cü büyük kongresinde yapılan ni· 
zanınameye " Halk evlerinin" so
kulmaSI neticesini verdi. Uzun tet 
kiklerden sonra Halkevleri için et
raflı bir talimatname yapıldı. Bu
na göre Halkevleri 9 tube ile kuru 
)ur. 

1 - Dil. edebiyat, tarih 
2 - Güzel sanatlar 
3 -Temail 
4-Spor 
5 - içtimai y.ardun 
6 - Halk ilersaneleri ve kurs-

lar 
1 - Kü~plııu:ıe ve neşriyat 
8 - Köycüler 
9 - Müze ve sergi 

Bu 9 fUhenin cemiyetin iç varlı 
ğını açıp yükıeltecek vazifeleri 
vardır. 

Her şubenin üç bet azalık ıeçil 
mif komiteleri hulunur. Komitele
rin mümessilleri Halkevi idare 
Hyetini teşkil ederler. Halkevleri
ne girmek ve orada milli kütlenin 
terbiyesine çalı,mak için fırkaya 
girmek şartı yoktur. Bununla bera
ber evler: mahallindeki fırka ida
re heyeti azasından birinin reisliği 
altında çalıtır. Halkevlerinde -
ne mahiyette olursa olsun - geri
lik ve beynelmilelci fikirler yer bu
lamaz. Halkevleri inkılaba sadık 
ve milliyetçi bir havanın bütün va 
tandaşları saran samimi bir kardet 
lik duygusu içinde çalı~ırlar. 

Halkevleri dikkatli ve uzun ha
zırlıklardan ııonra ilk defa 18 Şu
bat 1932 de 14 vilayet merkezinde 

açılmıştır. İkinci tertip olarak 24 
Haziran 1932 de 20 merkezde açıl 
mıştır. 1933 de muhtelif vilayet ve 
kazalarda 21 Halkevi daha açıldı. 
Her sene memleketin muhtelif bu 
caklarında Halkevleri açılacak ve 
Halkevinin yüksek prensipleri bü 
tün memlekete yayılacaktır. Halk 
evlerinin açılması henüz kısa bir 
zaman iti olduğu halde timdiye ka 
dar kayıtlı olanlardan başka yüz. 
binlerce vatandaş evlere devam et 
miştir. Halkevleri şubelerinin isim 
!erinden anlaşılacak vazife kollan 
her gün daha geniş neticeler ala
cak bir çalışma yolundadır. Lü
zumlu unsurlar tamamlandıkça 
memleketin her köşesinde Halkev 
!eri açılacaktır. 

Dil, edebiyat, tarih şubesi : 
Türk Tarih Cemiyetinin tanzmu 

ettiği program esasları içinde çalıf 
maktadır. · 

Söz derlemeleri, anketlere kartı 
lık bulmak, ata sözleri, maniler, 
milli masallar, folklor tetkikleri 
eski eserlerin yerlerinin tesbiti, ha 
rap olmaktan muhafazaları, Türk 
büyüklerinin hatıralarını ve yıl dö 
nümlerini kutlulamak gibi tarih, 
dil ve hara mesaisinde birçok kıy
metli eserlerin temel tat• konmak· 
tadır. 

Haykevlerimizin bu fUbeıinde 
yüzden fazla konferans verilmiftİr. 
Dört vilayetimizde bu mevzuları 
yayan mecmualar çıkarılmaktadır. 

Güzel •o.nallar fUbesi : 
Reıim, modern musiki, tehir ban 

dolarının tetkili, milli türkülerimi
zin notalarının zaptedilmesi, tezyi 
ni kadın itleri, miymari kursları, 
radyo ve gramofonla memlekette 
modern musiki zevkinin yayılma
sı, modern musiki dersleri verilme 
si gibi işler de bu şubeler tarafm
dan alakalı adımlar atılmıstır. Al
tı ay zarfında muhtelif H~lkevle
rinde 50 konser verilmi,, 4 resim 
sergisi açılmıştır. 

Temsil fUbesi : 
Muhtelif Halkevlerinde bu şu 

beler arasından ikizler, Akın, 
Mete, Özyurt. Köy Muallimi, Ço
ban, Beyaz Kahraman, Mavi Yıl
dırım gibi inkılabın yüksek mef
humlarını canlandıran p'y•sler 
temsil edilmiş . bir çok yerlerde mil [ 
li başka temsiller verilm:ştir. A-

çık havada parasız filmler gösteril 
miştir. Kadının da temsil sınıfın
da vazife almalarının teminine ça 
lı9ılmaktadır. 

Spor şubesi: 

Bulundukları yerlerdeki genç • 
lerin spor faaliyetleriyle sıkı bir a 
laka gösteren, yeni kulüpler açıl
masşna modern sahalar yapılması· 
na, muhtelif spor fubelerinio mem 
leketimizde inkitafına çalı9an bu 
şubemizin mesaisi ümit verici ma
hiyettedir. 

içtimai yardım şubesi : 
Muayene evleri açmak, sıhhi 

konferanslar vermek, sıhhi müze
ler kurmak, acı ve sıkınır çeken 
muhtarçlara para ve ekmek gibi 
yardımlar yapan tefkat müessese
leri vücude getirmek gibi imani it 
l~r),. mefgul olmUJtur. Bu tubele
nn çalıfma sahası gittikçe genitle
mektedir . 

Halk tler•aneleri ue kur•lar şu
besi : 

Fransızca, lngilizce, Almanca 
gibi diller için kurslar açılmakla 
beraber, okuma yazma bilmiyen 
yurttaflar için de Halk Okuma O
daları iıtenoğrafı, hesap, muhase
be usulleri, diki9, nakıt, biçki, sağ 
lık, ziraat makine kursları açd
mıftır. 

Kütüpane ve nqriyat şubesi : 
55 Halkevinden 28 HalkeYİ 

kütüpanelerini balkın iıtifadeaine 
açmıtlardır. 

8unlardan 13 ünün kitap mevcu 
du 47.059 dur. Bazı vilayetlerimi:ıı: 
fikirlerini ve çalı9malarını mecmua 
lar çıkararak yaymaktadırlar. 

Köycüler şubesi : 
Köycüler fubeıi muvaffakiyetli 

neticeler almaktadır. Köylülerin 
sağlık, ziraat, ticaret ve bütün bil
gilerini arttırmak, köylerin sıhhi 
ve hayati tartlara uygun hale gel
melerine çalışmalı:, mahsulabn, hay 
vanatın hastalıklardan nasıl lrnru
nacaklarını öğretmek, yeni rejim 
v" yüksek inkılabımız prensipleri
ni anlatmak, köylerimizde bayrak 
çekme merasimi, köylü gecesi, top 
r:ık bayramı köylü bayramı gibi 
hep bir arada toplanmak ve konut 
mak gibi sahalarda ümit verici 

(Luti en sayı/ayı çeviriniz) 



Dagınıl< Fil<irler 
- On yılın romanından alınmı~ kısa sözler -

Türk 
.,. Türk yaradanın en yüksek, 

en üstün oğlu ve en üstlerin yakı
şırıdır ! 

.,. Dünyanın hiç bir devrinde 
hiç bir millet Türkün yüksek ira
de kabiliyetini gösterememittir. 
Tarih bu varlıkta, bu yücelikte bir 
tek millet tanıyor: Türk. 

"' Türk kendi kendisinin efendi
sidir. 

"' Her Türk çelik bir kaledir. 

ihtilal 
"'Türk bir bomba gibi patlamak 

için fitiline çakılacak bir ateş bek
liyordu. O atef Muıtafa Kemal 
oldu. 

"'1919 Türk milleti için üçüncü 
hurriyet ihtilali, ayrılış ihtilali, 
kurtarıf ihtilali, kurtuluş ihtilali 
kendi büyük tarihine dönüş yılı 
ve ihtilalidir. 

"' Heyetitemsiliye ihtilalin ilk 
adsız hükumetidir. 

"' Osmanlılık büyük Türk tarihi
nin seyri içinden yampırı bir çıkış
hr. 

"' Gazi Türkiyesi Osmanlı İmpa
ratorluğunun değişişi, giditi değil
dir. 

Türk imparatorluğa isyan etti. 

,. Nizamlı, kumandalı, tek batlı 
yeni millet idarelerinin kurulusun
da en büyük pay Kemalizmind.ir. 

' ' Kemalizm liberal değildir. 
Fırkacı değildir. Nizacı değildir . 
Aykırı demokrasilerin düşmanıdır. 
Yaratıcıdır. Müspettir. Sınıf ayrılı
ğı tanımaz. imtiyaz bilmez. Sulhçü 
dür. Planlı çalışır, devletçidir. Du
raksız yürür. 

"' Bütün bir milleti tek dimağ, 
tek halp bilen rejim Kemalist re
jimdir. 

* Kemalist rejim için asır yok, 
yıl yok, hafta, gün var. 

,. Mustafa Kemalin yapmadığı 
hiç bir şey kalmadı. Kemalizmin 
yapacağı daha çok şeyler var. 

.,. Adem babanın dünyasında 
her şey değişebilir. Fakat, Türk 
ve onun andı daima bu ve bir ola
caktır: Yaşasın Kemalist Türkiye! 

Mustafa Kemal kuvveti 
"' Yüzünün ıfığını günetten, sa· 

çının rengini altından, sesinin a
hengini iradesinin tunçluğundan 
alan ve bakıtlarındaki ezici sertli
ği dehasından koparan tek adam: 
Mustafa Kemaldir. 

Reisicümhur Hazretleri tarihi nutku irat ettiği büyük kongrede murahha~ları selômlıyor Türk milleti bir ihtilalle hüklımet
lefti, Erzurumda ihtilalin bayra
ğı çekildi, Sivasta yerletildi, Mec
lisin açılış günü lmpratorluktan 
ayrılındı, imparatorluk ordularile 
harp edildi. 

* Lenin için olgun bir Rus
ya, Mussolini İçin kıvamlı bir İtal
ya, Hitler için teşkilatlı bir Alman· 
ya vardı. Mustafa Kemal hiç bir 
şeyi olmıyan, didik didik edilen 
bir millete, delik deşik olmuş bir 
memlekete başlık etti. Vatan kur
tardı, vatan yaptı, rejim kurdu, -
dünyaya örnek verdi! 

neticeler alınmıttır. 
Müze ve sergi ıubeai ! 
Halkevleri müze ve sergiler 

le milli kültürün ilerlemesine ve es 
ki kıymetli eserlerimizin saklatıl
masına, tehir müze ve sergilerinde 
bir çok ince sanat eserlerimizin 
haika gösterilerek sanat zevkinin 
arttırılmasına çalıtılmaktadır, 

İstanbul da 
Bir hatıra 

Yazan: Tevlik Necati 

l 923 senesi eylUI ayı içindeki 
hadiselere bakarsak; günün ve 

Gazi. Hazretleri harl inkılabında 
Hakimiyeti Müliyet matbamında 

tabı makinesini tetkik ediyor 

memleketin en mühim meselesi o
larak mütecanis bir kabine tetkili 
ve bunun için de tetkilatı esasiye 
kanununda yapılacak tadilat oldu
funu görürüz. Bu sebeple Ankara
da bir mütehassıslar encümeni tef
kil edilmittir. O vakit Fethi Bey 
Bapekil ve Dahiliye vekilidir. İs
met Paşa Hariciye Vekilidir. 

Eylulün son on beşine doğru 
gazetelerde tetkilat ıesasi_ye tadili. 
b ve hükfunete verilecek tekil me
selesi uzun boylu münakata edil -
mektedir. 

Tetrinievvelin hatlarında An -
karadan gelen haberler Türkiye 

Büyük Millet Meclisi hükumetinin retle., kartılandığı ve "mebusların ka erkanı, gazeteciler ve halk 
(Türkiye Cümhuriyeti) olacağı ve kuvvetli bir it hükiimeti istedikle- toplandılar. O zaman vali olan 
tefkilatı esasiyede bu yolda tadilat ri,, vardır. H d B k b' tuk .. I d" ay ar ey ısa ır nu soy e ı. 

yapılmakta olduğu anlaşılır gibi • 29 T etrinievvel l 923 pazartesi 
ı Kadı Sadık Efendi bir dua okudu. 

dir. Gibidir diyorum, çünkü atan- akşamı saat on ikiye doğru Anka • 
bul gazetelerine gelen haberler ek ra telgrafları gelmeğe başladı. Bun Askeri bando istiklal marşını çal-

• • • 
ıeriya biribirinin zıddı çıktığın - !ardan biri: "Halle fırkasının Ga • dı. 
dan burada kat'i bir hüküm veri- zi Hazretlerinin riyasetinde hafi 
!emiyordu. bir içtima akdettiği, tetkilatı esasi- Aradan on sene geçti. Bu çok kı 

sa bir zamandır. Bu kısa zamanda 
neler yapıldığını sayacak değilim. 
Yalnız genç ruhlarda en büyük in
kılap yapıldığını katiyetle söyliye
biliriz. Ve o gün o saatte, o andaki 
gibi bu dakikada da bütün Türki-

Bununla beraber Teşrinievve • ye tadilatının tamamlandığı ve Tür 
!in ortalarına doğru tekli hüku - kiye devletinin tekli Cümhuriyet i
metin cümhuriyet idaresi olacağı daresi olarak kabul olunduğu" idi. 
hakkında daha kat'i haberler gel- Saat gece yarısını geçmitti. 
meğe batlamıştı. Müvezzi kota koşa bir telgraf 

O günlerde Fethi Bey Dahiliye daha getirdi: 
vekaletinden çekilmişti. "Büyük Millet Meclisi Cümhuri-

Gazetelerde meraklı münakata -
... r oluyordu. 

27 Tetrinievvel 1923 cumartesi 
gecesi: İstanbul gazetelerinin An
kara muhabirleri fU telgrafları ver 
diler: "Halk fırkası Gazi Hazret -
!erinin riyasetinde mühim bir içti
ma yapmıttır. Bu içtimada Fethi 
Bey Heyeti vekilenin fırkada mü
temadi hücumlara maruz kaldığı • 
nı ve bu hücumları mazharı itimat 
olamadığına delil addettiğini be • 
yan ederek bu vaziyet kartısmda 

Heyeti vekilenin, tam bir itimada 
mazhar kuvvetli bir hükumet te -
şekkülü lüzumunu takdir ettiğini 
söylemit ve kabine müttefikan is
tifaya karar vermittir ve istifa et
mittir." 

Reisicümhur H:r.. vatanı kendilerine emanet ettiği gençliği imtihanlarda 
muallim kürsüıün den takip ediyor 

Ankara muhabirleri yeni kabi
neyi kimlerin tetkil ebnesi muhte
mel olduğu hal.kında bazı isimler 
de saymıttı: ismet, Fevzi, Ali F u
at Patalar. Bu haberleri okuyucu -
lar 28 T efrinievvel Pazar günkü 
gazetelerde okudular. 

yeti kabul etmiştir. Büyük Gazi Re ye bir ağızdan haykırıyor: 
isicümhur intihap olunmuştur. Ga- - Yaşa sın Cümhuriyet.. Yaşa-

lı · sın Gazi ! zi kürsüye çıkıyor ve Türk mi etı-

ne yeni veçhe veren tarihi nutkunu 
söylüyor. Vekillerimiz hep ayağa 
kallcarak: 

- Yaşasın Cümlıuriyet ! diye 
bağırıyorlar. 

Yerli malı kullanmak 
iktısat savaşında 
şuura delalet eder. 

* Türk milleti kendi davası, ken
di toprağı, kendi ülküsü üzerinde
dir. Ve .. Biz büyük Türkiyeye gidi
yoruz. Döndüğümüz tarihin içinde
yiz. Dünyanın en ulu, en kalaba
lık milleti Türk milletidir! 

Cümhuriyet 
"' 23 Nisan 1920 de kurulan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk 
Cümhuriyetinin filen kendisi idi. 
923 teşrinievvelinin 29 unda bu ken 
dine yakışır adı kanunlaştırdı ve 
hüviyetini ortaya koydu. 

"' 1923 Erzurumu, Sivası, Anka
rayı, lnönünü, Sakaryayı, Dumlupı 
narı, Lausanne'ı cümhuriyeti neti
ce halinde kendi içinde kucaklı
yan en kutlu yıldır. Ve .. Tarihin 
yükü ondadır. 1923 o tarihtir. 

,. Kemalist cümhuriyet en ileri 
ve millet iradesinin en sağlam tu
tıım ve cümhuriyet teklidir. 

"' Türkiyede cümhuriyet bir 
zümrenin değil; ölüm, dirim, kan, 
ihtilal, harp, atet içinden çıkan 
bütün bir milletin malıdır. 

"' Türk milleti kendi davasına 
inanan, ona güvenen, Kemalist 
cümhuriyetin en ileri, en yeni cüm
huriyet şekli olduğunu bilen ve .. 
Bunun örnek alındığını gören mil
lettir. 

Kemalizm 
• Kemalizm inanmıtların reji

midir. 
"' Kemalizmin bir vasfı da inan

dığına inandırmaktır. 
"' Kemalizm milletleri avuç için

de gibi, durgulanan hedeflere, 
hemencecik fırlatıveren prensibin 
tek ifadesidir! 

.,. Mustafa Kemal bu milleti iç
ten dıştan bir cehennemin ve onun 
zebanilerinin pençesinden ve ate
şinden çekti, çıkardı ! Yoksa bu 
hür, müstakil, nizamlı, kuV"'etli, 
komtularına dost, her yanda ve 
her yerde sevilen, on sene içine on 
beş asrın varlığını sığdıran Cüm
huriyet Türkiyesi gökten zenbille 
indirilip Anadolunun toprakları 
üzerine oturtulmadı! 

.,. Türk inkılabının büyüklüğünü 
irişilmez kudretini, akılları durdu
racak değişikliklerini çarçabuk a
yırt edebilmek için k&ye gelmeli 
ve her şeye köyden bakmalıdır. 

.,. Mustafa Kemal bu memleketi 
hiç bir şeysiz aldı. Her teyi yaptı. 
Nereye bakıyorsanız, ne görüyor
sanız hepsi yeni ve her şey Musta
fa Kemalin. 

Gazi çocukları 
.,. Mustafa Kemal çocuğu her 

yerde, her zaman bir yanar insan 
gibi tavını, imanını, inanını, ilmi
ni, heyecan ve yaratıcılığını tat•· 
ran kumandalı, disiplinli,hürriyetli 
bir ateş kaynağıdır. Kemalist de
likanlı budur. 

"' Özü yurt severliğin ve Kema· 
list inanın ta kendisi olan Gazi 
çocuğunun beyin kabında ve di
linde ne düzensiz ve aykırı rejim
lerin, ne de milliyet ve ülkü sevda. 
sı tanımayan komünizmin lafına 
yer yoktur. 

Türk çocuğu kendi inanının ço
cuğudur. 

28 Teşrinievve' akşamı Ankara
dan lstanbula gelen ve 29 T efrini
evvel Pırzartesi sabahı gazetelerde 
çıkan haberler ise artık en kat'i te
kilde halledilmesine ramak kaldı
ğını göstermektedir. 

ismet Pata. Türkiye cümhuriye
tinin ilk Başvekili oluyor." 

• • * ELEKTRİK ŞİRKETİNİN 
Bu haberler arasında bilhassa: 

"Heyeti Vekilenin istifasının bü -
yük Millet Meclisinde memnuni -
yetle" veya gazetesine göre "hay-

30 T etrinievvel 1923 salı, cüm
huriyetin ilam vilayet konağında 

merasimle kutlulandı. Öğleden son 
ra sut üçte Kolordu kumandanı 

Şükrü Naili Pata. hükfunet ve fır-

Taksimdeki 

DAİM i SERGİSİNİ 
Ziyaret Ediniz 

---- - - --___ -

ELEKTRiGiN 
Konforu Nasıl Temin Ettiğini 

GÖRÜRSÜ NÜ Z 
. . . 

GiRMEK SERBESTTİR ' . 
'leisicü:nhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri lstanbul Şehir Meclisi müzakeratını takip buyuruyorlar .. 
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Karada, Havada, Denizde Türk Orduları ve On Yılda Vatan Müdafaası 
On yıllık cümhuriyet devri, her 1 

ıaha ve dairemiz için ilerileme ve 
tekamül devridir. On yıl içinde 
Türk iktısatçılığı, hayatta ilk de
fa olarak temel attı. Türk maliyesi 
sağlam ve asri temeller üzerine ku 
ruldu. Türk halkının sıhhatini ve 
bedeni kudretini koruma teşkilatı
mız, şimdiye kadar yapılanlara ha 
bakılınca daha ciddi ve daha genit 
yollar tuttu. On yıl içinde bilhas
sa Türk maarifi memleketin her 
kötesine binlerce yeni irfan mü
esseseleri dikti, muazzam bir ir
,at ve tenvir ordusu, muallim or
dusu yetiştirildi ve böylece maa
rif ve tenvir yumu,umuz artık ze
val bulmaz bir millet yetiştirecek 
kudreti kazandı. 

On yıl içinde Anadolu Demir -
yollarile, şoselerle bezndi. Her yer 
de fabrikalar fışkırıyor, yeni bir 
alem ve yeni bir medeniyet kuru
luyor. 

Bunlar gözleri kamaştıran eser 
lerdir,fakat bizim, kusurumuz affe 
dilsin, bir iddiamız var. On yıllık 
cümhuriyet devrinde Türk ordusu 
nun ve Türk donanmasının kesti
tiği tekamül yolları, attığı ilerile -
me mesafeleri herhalde, bu defa 
dahi, diğer sııha ve dairelerimizin 
elde ettiklerinden daha üstündür. 
ltbu çalışma ve yükselme müsaba
kasında birinciliği gene ordu ve do 
nanma kazanmıttır iddiasını tek -
rarlıyorum. 

Böyje bir iddiada bulunan bir a
damdan ise, on yıl içinde, vatan 
müdafaaı için bu kara, deniz ve ha 
va askerlerinin neler yaptıklarını 
aayıp dökmesini isteyenler hak ka 
zancakları için biz de bütün yapı -
)anları dilimzin döndüğü ve asker
lik işlerimizin bize müsaade ede -
bileceği dercede sayıp dökeceğiz. 
Bunun için de evvela kara ordu • 
muzda, sonra da deniz kuvetleri -
mizde ve ondan sonra da hava kuv 
vetlerimizde on yıl içinde neler ya 
pılmış olduğunu hikaye edece • 
giz. 

Kara Ordumuz 
Biz, büyük cihan savaşının mü

tarekesinden sonra Anadoluyu sa 
ran istilacılara karşı ayaklandığı
mız vakit elimizde beş on bin silah, 
yüz kadar makineli tüfekle yirmi 
kadar toptan fazla bir şey yoktu. 
Cephanemiz ise hemen yok gibiy -
di. 335 yılından 338 yılının ağus
tosuna kadar Garbi Anadoluda bir 
taraftan düşmanları oyaladık, bir 
taraftan da ordu kurduk, orduyu 
pusatladık ve talim ve terbiye ettik, 
ve öyle ki ağustos ayında son sal
dırıma karar verdiğimiz zaman 
garp cephesinin silahlarının mik
darı 99,000 tüfek, 800 ağır ve 2 bin 
nikel makineli tüfekle 323 topa çık 
mıştı. 

On yıl içindeki ilerlemeler 
Emir ve lıumanda: 
(1 ) llk iş emir ve kumanda ci • 

bazını düzeltmek idi. Türkiye cüm 
huriyeti, çıkardığı bir kanun ile 
ordunun başkumandanlığını savat 
zamanında Cümhurreisi Hazretle
rine, ve barışıklık zamanında ise 
Büyük Erkam Harbiye Reisliği ma 
kamım işgal eyleyen zata vermek 
auretile, bir çok memleketlerde ek 
seriyetle noksan halledilen bu işi 
orijinal bir surette halleylemiştir. 
Ondan sonra "Askeri şura" tekrar 
tesis edilmek sayesinde tetkilata, 
büyük teslihata, büyük sevk ve i • 
dare makamlarına yetittirilecek ze 
vata müteallik itlerin daha tetkik
li ve esaslı görülmesi temin edildi. 

2 - Silôhla>'ımız: 
Hemen yukarıda, 338 taarruzu 

zamanında tedarik edilen silahla
rın mikdaruıdan bahseylemittim. 
l~te bu silahlar Cümhuriyet ordu
suna miras kalmıttı. Vakıa bu mik 1 
dara, hemen buna yakın bir mik - · 
dar da Yunanlılardan alrnanlar ek 1 

lenmi,ti; fakat ne bu silahlar ve 
ne de Yunanlıların bıraktıkları ite 
yarar seyler değildi. Bunlar Bal • 
kan harbi, Büyük harp ve İstiklal 
boğuşması gibi üç savaşa girip çık 

tüfenk itini halletınek, 
(b) Sonra el tüfeklerile hafif ma 

kineli tüfekleri tedariklemk 
(c) Ondan sonra çok mühim o

lan topları tedarik etmek. 
(d) Ondan sonra diğer yakın 

muharebe vasıtalrını yani süngü -
yü, bombayı, telörgüsünü ve saire
yi yapmak, cephaneyi ve cephane 
yapmak işini meydana getirmek 
yani memlekette bir askeri sanayi 
vücude getirmek gibi mühim maddi 
işler karşısında bulunuyorduk. 

İşte bu on yıllık cümhuriyet dev 
rinin daha başlarında bu ihtiyaçla
rın çoğu kapatılmış ve bir kısmı da 
son zamanda bitrilmiştir. Yani: 

(a) Türk ordusu, kendisini en 
mükemmel ağır makineli tüfekler
le teçhiz eylemiştir. Bu tüfekler 
piyade kıtalarımıza, seferber olma 
için dahi vefa edecek ve en müte
rakki Avrupa devletlerinin ordu
larında bulunan mikdardadır. Sü
vari birliklerimiz için, havaya ateş 
~imek için asri!:,.. tibatları vardır. 

(b) El tüfekleri ve hafif maki -
neli tüfeklerimiz dahi seferber ol
mada, çıkarcağımız orduya göre 
tedariklenmiş ve fazlaları depola
rımıza konmuştur. Beş yıl evvel te 
darik edilmiş olan Hoçkis Nikil ma 
kineli tüfeklerimiz, bugün mevcut 
olan en mütekamil ve tesirli bir tip 
tir. 

( c) Topların tedarilıi: Biz, bü
yük cihan savatına girdiğimzde 
fırkalarımıza ancak 6-8 top vere • 
biliyorduk. Bu halde 1500 piyade 
neferi batına tek top isabet ediyor 
du. Vakıa harbin sonuna doğru Al 
manyadan gelen malzeme ile bazı 
fırkaların top adedi 400 nefere bir 
top düşecek kadar çoğaltılmıştı. 
İstiklal savaşından miras kalan or 
dumuza belki bin piyadeye bir 
toµ isabet edeck kadar topumuz 
azdı. Binaenaleyh fırkalarımızın 
ve seferber olmada yaratacağımız 
yeni fırkaların top ihtiyaçlarım, 
asri bir mikdarda tedarik etmek ve 
ilk defa olarak bol topçulu ve tam 
manasile fırkalar yaratınak gene 

Türk ordusunun demir yapılı ııe tunç 
bir timsali Mehmet 

cümhuriyete nasip olmu,tur. Bu • 
gün, 10 yıllık çalı,ma ve amklan
madan sonra Türk ordusu İskoda 
gibi, Bofors gibi, Vikers gibi en 
yüksekmarkalı ve her cins ve çap 
tan mük<'mmel l.'>plarla teçhiz edil 
miftİr. Türk fırkası, bugün Garbi 
Avrupa devletlerinin herhangi bir 
fırkası gibi bol topa maliktir. Bu 
toplar, Türk piyadesinin saldırım 
ve müclafaa kudretlerini arttıraca • 
ğı gibi en mükemmel uçku savma 
Vikers topları da bir savaf halinde 
havlarımızın bekçiliğini yapacak -
!ardır. 

f d 1 Ynkın muharebe va11taları 

mış, yıpranmış, aşınmıt, vurucu • / 
luk hassalarını yetmiş toplar, ma
kineliler ve tüfeklerden ibaret ic!.i. [ 
Binaenaleyh ilk iş bütün pos?,<tarı 
yenilemek olacaktı. Yani: · 

(a) Evvelemirde al!ır makineli 

• 

1 -----

Türkün büyük müncisi ııe baıkumanda rlı Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 925 
te yapılan büyük maneııralarda,. 

ve cephane: Milli müdafamız, bir 
savaş halinde, harice müracaata lü 
zum kalmak~ızın piyade ve topçu 
cephnnesilc her türlü yer ve tayya 
re bombalarım bizzat tedarik ede 
cek su•etle harp sanayiini bu on 
yıl içinde kurmuftur, ki sadece bu 
iş bile büyük bir muvaffakıyettir. 
Açıkça söylenebilir, ki savaş sana· 
yiimiz, inkişaf mı, ilk defa olarak 
sistematik bir surette on yıllık cüm 
huriytl devremize borçludur. istik 
lal harbi t:snasında bu sanayi kü · 
çük bir çekirdek idi. Cümhuriyet 
hckumctinin on yıllık çalışması ile 
ve alınan tecrübelere göre karni • 
len asri biı' şekle sokulmuş ve de
vamlı bir savaş halinde cephane -
vamlı bir savat halinde cephane
den maada en mühim bazı silahla 
rımızı imal edebilecek bir hale so
kulmuştur. Harp sanayi merkezle· 
rimiz dahi memleketimizin orta · 
sında ve en Ul}niyetli yerlerde ku 
rulmuştur. Bu fabrikalarda ayrıca 
memlt:kel iktısadiyatına yardım i
çin de bazı tefebbüsler yapılmış, 
mesela memlekette infa edilmekte 
olan milli demiryollarımıza ait 
rayların imalinin bir kısmı bu fab 
rikalar tarafından deruhte edilmiş 
tir. 

(3) Teflıılôt: 
On yıl içinde, Türk ordusunun 

teşkilatı, her yıl artan bir tekamül 
ile ve Garbi Avrupa devletlerininki 

ile bir hizada yürümektedir. Te, • 
kilntımız hem asrileştirildi ve hem 
de memleketin ihtiyaçlarına uy • 
gunlaştırıldı. Üçüzlü teşkilata sa • 
dık kaldık Son yıllarda dağcılığa 
verdiğimiz ehemmiyet yüzünden 
yeniden vücüde getirdiğimiz dağ 

-~ - --

Iivalarına ve altı sınıf hakkındaki 
sempatimizin muhafzası ve artma
sı yüzünden mütemadiyen artırdı
ğımız süvari birliklerine ancak 1 • 
talya, Rusya, Lehistan gibi en bü
yük askerlik devletlerinin ordula
ıında tesadüf edilr. Biz, nüfusu • 
muzun eskisine bakarak daha az 
ve arazimizin de daha darlaşmıf 
olmasına rağmen, gelecek bir sa • 
vaşta, cihan savafmdakinden da
ha yüce bir ordu çıkaracak teşki • 
lat kurduk. Demiryollarımızın ve 
~osalarımızın bugünkü tekamülü de 
bizi buna muktedir kılmaktadır. 

(4) Seferber olma hazırlılıları: 
On yıllık cumhuriyet devresinde, 
her yıl yapılan tecrübeler tekamül 
ederk asri ve mütekamil bir sefer· 
ber olma sistemi tesbit edildi. Se -
ferber olmanın hütün ihtiyaçları 
depo edildi. Söyle ki lüzumu ha • . ' 
!inde ötecek bir seferber olma bo-
rusu çalarçalma, bu makine oto
matik bir surette işliyecektir. 

Her yıl yapılan kadro seyahat
leri, kadro tatbikatları, harp oyun 
ları ve manevralar sayesinde vata 
nın müdafaası ve seferber olma ve 
harekat ve yığnaklanma hususun
da ~öze çarpan noksanlar meyda
na çıkarılarak ıslah edilmektedir. 
Türk erkanı harbiyesinin böyle 
dikkatli ve ince mesaisi de, ilk c!e
fa olarak cümhuriyet çalışma tar
zının eseridir. 

Türk deniz kuvvetleri 
Büyük harpten yorgun ve bir 

çok uzuvlarım kaybetmiş bir hal • 
de çıkan deniz ordumuz, mütareke 
nin karanlık yıllarında büsbütün 
harap olmuş ve bazı gemiler Haliç 

te çürümüşlerdi. Yavuz harp gemi
si de yaralı olarak bunlar arasın -
da bulunuyordu. 

Biz, istiklal boğuşmasında kü -
çük motörlere ve küçük vapurlara 
top ve makineli tüfek koyarak Ka 
radenizde boğuşmak mecburiyetin 
de kalmıştık. 

Mudanya mütarekesinden son: 
ra Mecidiye gemisi yenibaştan ta 
mir edildi ve topları da yeniletti
rildi. Arkadan Hamidiye, Berk, 
Peyk, Taşoz, Samsun, Basra, Hızır 
Reis, İsa Reis, Kemal Reis ve Sey
yar Algarna, Turgut Alp gemı
leri dahi tamir edilmiş ve bir kıs
mına kıymetli toplar yerleştirilmiş 
tir. 

Yavuzun esaslı bir surette ve 
yaralarının kapatılması düşünüle
rek evvelemirde Gölcükte büyük 
bir yüzen havuz yaptırılmış ve ge
mi havuza alınarak yeni denecek 
bir halde tamir edilmiştir. Bu me • 
yanda, Gölcükte bugün deniz fab
rikaları olarak kullandığımız tesis 
)er ve atelyeler de vücude gelmiş
tir. ' 

Gölcükte yeni bir tersane ve 
liman projesi hazırlanmış olup ya
kında inşaata başlanılacaktır. İz -
mit müstahkem mevkii yeni baştan 
vücude getirilmiş kuvvetli bir do
nanma üssümüzdür. İstanbul ter-

sanesi İzmir körfezine nakledilerek 
en asri bir şekle sokulması takar -
rür ettirilmittir. 

Donanmanın kuvvetlendirilmesi 
için Avrupa tezgahlarında son 
sistem dört torpido muhribi, üç av
cı botu, dört adet modern denizal
tı gemisi yaptırmı,, mayn ge
mileri, romörkör, motörler, latiyer 
ler, mayn motörbotları gibi bazı 
lüzunılu deniz vasıtaları satın alın
mış ve donanmamıza katılmıştır. 

Hülasa olarak on yıl zarfında, 
deniz ordusunun tekrar diriltilme· 
si için,,büyjik masraflar ihtiyar edil 
miş \'e her yıl da &emilerimizin 
hayatının korunması ve devamlan 

Kahraman Türk ordusunun hazarda 
Başkumandanı Büyük Erkanı Harbiye 

Reisi Müıir Feıızi Paşa Hazretleri 

dırılması maksadile ayrıca tedbir
ler alınmrfhr. Donanmamız gerek 
vesait ve gerekse eşhas itibarile 
büyük bir yükselme göstermiftİr. 

Türk hava ordusu 
Biz İstiklal savaşını kırık dökük 

iki üç uçku ile yaptık. Ondan son
ra ilk defa olarak hava güçlerimiz 
te,kilat altına alındı. Bölük, tabur 
ve alay beylikleri ile uçku mektep-
leri vücude ge'di. 1 

Bugün, cümhuriytimiezin onun 
cu yıldönümünü kutlulamak iÇin 
yapılan merasimde, Ankaramn u
fuklarında yüz uçkumuz birden 

Karada oe denü:de T ü rk ıehametinin ü" abide11 

uçmaktadır. Yüz savaş uçkusunu aY, 
ni zamanda uçurmak ne demek ol 
duğunu ancak bu hususta ihtisas 
ve fikir sahibi olanlar takdir eder i 
ler. Mevcut malzemenin ve perso. 
nelin bolluğu buradan çıkarılır. t 

On yıl evvel İstanbul veya Es
kişehirden lzmire gidebilmek bir 
büyük hadise telakki edilirken b\l' 
gün alelade seyrüsefer talimı ha
lini almış, uçkularımız geceleyin 
filo halinde Eskiqehirden !stanbu
la gelerek ayni gece geriye dönme
ği hiçe saymaktadırlar. Geçen yıl 
iJ.i Liıyük filomuzun Türkiye hıı -
dutlarmı takiben yaptıkları lıc bin 
kilometrelik büyük bir uçuş arıza
sız ve muvaffakıyetle başarılmıstır. 

Eskişehirdeki tayyare tamirha
nesi on yıl evvel ufak bir tezl!'i\h . 
tan ibaret iken esaslı surette ikmal 
edilmiştir. Bu fabrikada geçen se-

'T' 

Bir haııa filomuz Türk semalarında \ 

ne bir mühendisimiz tarafından ' 
bir tayyare yeni baştan yapılmış
tır. (Kayseri) de yabancı bir şir • 
ket!eıı devralınan tayyare tamir • 
hanesi açılmıştır. Fabrikalar saye
sinde gayrifaali uçku mikdarı a • 
zalmıştır. Tayyare pervaneleri, ma 
kineli tüf ek törelleri, ve motörler 
aksamının yüzde kırkı ile yedek 
kısımlar fabrikalarımız tarafından 
yapılmaktadır. Kayseri fabrikan 
da ilk olarak yeni yaptığı iki tay
yareyi orduya vermiştir. Pilotları • 
mızın uçuş vasıfları çok yükselmit 
tir. Pilotlarımızın çoğu, Avrupa as 
!arının yapabıldikleri bütün tehli
keli hareketleri büyük bir maharet 
le başarmaktadırlar. 

Milli müdafaa kıtalarımızda 
1 

talim ve terbiye ve fikri inkişaf 
Türk zabiti günde 16 saat çalı

şıyor. Tarih, Türk ordusuna bu• 
günkü kadar çok çalı,mağı nasip 
etmemiştir. Türk kışlası ve gemisi 
yalnız muharebe talimleri öğreti • 
len bir çatı değil, içinde umumi bil 
giler, okuyup yazma, medeni bilgi· 
ler ve her şey öğretilen bir mek· 
teptir. Bedeni talim ve terbiye ve 
spor ocağıdır, diyebilirim, ki şu 
on yıl içinde Türk ordusunda oku· 
yup yazma öğrenmiş hiç olmazsa 
üç yüz bin kifİ yetişmiştir. Asker
lik hizmeti bir buçuk yıla indiril. 
mit olmasına ve savaş sanatının 
gittikçe güçleşmesine rağmen or • 
du, vatanda,Iarı mükemmel yetif
lirmektedir. On yıl içinde yapılan 
başlıca diğer mühim 'eylerden: 1 

(1) İhtiyat zabiti yetiştirmek hu 
susu vatandaşlara yük olmayacak 
surette ve en mütekamil milletlerin 
usul ve kaideleri gözönüne alına • 
rak tatbik edilmeğe başlanmıf, va 
tan çocuklarına daha liselerde ve 
orta mekteplerde iken askerlik ted 
risatı yapılması düşünülmüştür. 

(2) Ordudaki mahkeme usulle· 
ri de yenileştirilmiş ve askeri adli. 
ye mekanizması cümhuriyetimizin 
demokratik prensiplerine uygun 
bir şekle konmuştur. 1 

(3) Kara harp akademisi, Avru 
padaki emsalile boy ölçüşecek bir 
tekamüle sevkedilmiş ve yeniden 

(Lütfen sayı/ayı çeııiriniz) 

' 

•• 
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on yılın yarattığı 
Yeni Ankara'yı Cümhuriyet kur

ınustur. Türk istiklal ve inkılap ha
rek~tlerinin yayım merkezi olan 
Ankara, Cümhuriyet Hükiimetinin 
merkezi olduktan sonra Türk ira
de ve azminin az zamanda yapıcı
lık yönünde nelere muktedir oldu
ğunu göstermittir. 

Ankara Cümhuriyetin merkezi 
olduğu zaman sokakları dar, ka
ranlık, bakımsız, evleri kerpiç ve 
en itlek yolu bile kaldırımsız ve 
tozlu, suyu az ve gayri sıhhi, ağaç
sız, çiçeksiz bir kasaba idi. Cüm
huriyet Ankara'yı Hükiimet Mer
kezi ve Şehircilik ve Belediyecilik 
noktasında içinde rahatla oturula
bilecek bir tehir haline koymak i
çin bu on sene içinde büyük emek 
lcr sarfetmittir. 

Medeni inıanlar için lazım olan 
bütün tartları haiz modern bir te
hir yapmak savatı on ıene içinde 
bile bize zevk ve gurur verecek e
ser meydana getirmittir. 

Ankara'nın Cümhuriyelin mer
kezi olabilmesi için tehrin munta
zam ve bütün ihtiyaçları top
[ ıyacak surette tesisi ve bu
nun için de planının yapılması za 
ruri idi. Açılan müsabaka üzeri
ne Profesör YaDAen'in planı kabul 
ve bu planın eyi bir tekilde tatbi
ki için de bir Ankara Şehri lymar 
Müdürlüğü tetkil olundu. Şehir 

bu plana tevfikan kurulmaktadır. 
Ankara'da iymar faaliyetini res 

mi ve hususi diye ikiye ayırmak 
mümkündür. Şehrin her tarafında 
yükselen resmi binalarla bankala
rın modern binaları ve tehir hal
kının yaptıkları güzel, sıhhi, mo
dern apartıman, villa ve evler An 
kara muhitini süsliyen ve ihtiyaç
ları temin eden sağlam binalardır. 

Ankara' da on sene içinde yapı
lan hususi binaların sayıaı beledi
ye tarafından yaptırılarak satılan 
198 binada dahil olduğu halde 
(3500) e yakındır. Bu intaat de
vam etmektedir. Belediye ve husu 

Iİ tahıslar tarafından da fehirde ku 
rulan muhtelif değirmenler, doku
ma, marangozluk, buz, bira, tarap, 
çimento ve çini gibi muhtelif fab
rikalar ihtiyaçları temin eylemek 
tedir. 

Ankara Şehri (eski fehir) ve 
yeni kurulan ( Y enitehir) le etra
fındaki Kavaklıdere, Çankaya, Ke
çiören, Etlik, Dikmen, Çiftlik, bağ 
ve sayfiyelerinden mürekkeptir. 
Bunlardan Kavaklıdere, Çankaya 
ve Keçiören bir çok sıhhi, modern 
ve güzel villalarla süslenmittir. 

Şehirde yol itine çok ehemmiyet 
verilmittir. İlk önce açılan ve par-

Cümhuriget dev
rind< başlayan 
Ergani bakır hat
tı millet tasarru-

f unun bir 
eseridir. 

• 

'.A.nkaranın en güzel binaların ilan ismet P«Ja Kız Enatitiisü. 

ke olarak yaptırılan Tathan - Sa halinde tevzi edilmektedir. 
manpazarı, Tathan - istasyon ve 
istiklal caddelerinden sonra eski 
şehiri Yenifehire birlettiren Cüm
huriyet caddesi, ve Y enitehiri iki 
ye ayıran Gazi Bulvarı yapılmıt 
ve bilahare Y enitehir - Çankaya, 
Taşhan - Keçiören, lstasiyon -
Çiftlik, lıtasiyon - Halkevi, T a-t
han - Etlik köprüsü ve Akköprü 
yolları asfaltolit olarak yapbrılrnıf 
tır. Y enitehirin kesif mıntakala

rı ve eski tehirin mühim sokakları 
parke ile dötenmitlir. Yapılan as
falt yollar 28,893 metre tul ve 
233,387 metre murabbaıdır. Parke 
yollar 144,437 ve kaldırımlar 

75,000 metre murabbaıdır. Bu yol
ların yapılması ve iymar planına 

nazaran açılması icap eden cadde
ler için muhtelif ve mühim miktar 
da istimlakler yapılmıtlır. 

Şehrin genit caddelerinde röfüj
ler yapılmıf ve bu röfüjlerle bü
tün piyade yollarına ağaçlar di
kilmiştir. Ankara'nın yetillenmesi 
için çalışılmakta ve bu meyanda 
hem halkın ihtiyaçlarının tatmini 
ve hem de şehrin tezyini için muh- j 
telif yerlerde parklar vücude geti
rilmektedir. Ankara'yı her zaman İ 
yetil bulundurmak için caddelerde 
ki röfüjlere çam dikilmittir. Şe
hirde bahçe merakı fazladır. Bil
hassa Yenitehir ve Çankaya'daki 
hemen bütün evlerin güzel tarh ve 
f~7yin edilmif bahçeleri vardır. 
Şehrin ağaç ihtiyacını temin etmek 
için 500 dönümlük bir sahada ya
pılan fidanlıkta bir milyondan faz 
la fidan vardır. Bunlar lüzumu 

Şehrin civarında tesis olunaıı Ga 
zi Orman Çiftliği genit korulariy)e, 
Marmara Havuzu ile, fidaıılığiyle 
halkın mesire, eğlence Te yiyecelı: 
ihtiyacını temin etmekte ve Kara 
deniz Havuzu da yazın aıcak gün
lerinde balkın yüzme arzusunu ta.t 
min eylemektedir. 

Şehre celeıı Hanımpınar, Elma-

AnkaraJa modern bir görünüF 
Bankalar cat!Jesine bir bak.f. 

dağ suları, güzergahları, kıi.rgir ve 
kısmen açık ve fenne, sıhhate uy
maz tekilde idi. Ankara merkez it 
tihaz edildikten sonra 'sıhhat ve 
miktar noktalarından ihtiyaca hiç 
kafi gelmiyen suyun fenni bir te· 
kilde şehre getirilmesi ve miktarı-

ı 

f 
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şehir 
r.ın arttırılması için muhtelif za
manlarda arttırılmş.sı için muhtelif 
; amanlarda Kosunlar ve Şahnapı
ııar tesisatları meydana. getirilerek 
58 kilometre uzunluğunda ve muh 
telif eb'atta boru dötenmif muhte
lif yerlerde muhtelif hacımda bet 
depo yapılmı,tır. Bu tesisat de
vam etmektedir Kosunlar kaptaj 
b.ırajının ikmali, eski tehirde Hi
sar'da büyük bir hazne yapılması, 
Elmadağındaki tanmmıt menbala· 
rm kaptajı ve ha,ka rnenbalar da 
aranarak hepsinin birden tehre ge 
tırilmesi lüzumlu haznelerle bera
ber bütün tehir için bir tebekenin 
ihzar ve tesisi, Hanımpınarı istas
yo?ıur.un ıslahı programından fİm 

cii}e kadar inşası bitenler tunlar
clır · Kosunlar kaptajı bitmittir. 
Eski tehirde Hisar' da (2400) met 
re rnikaplık hazne ikmal edilmif, 
Hisar su haznesi Cebeci'ye bağlan
mq, Çankaya tulumba İstasyonu i 
le yukarı hazneye birleftirilmiştir. 

F.lmadağı'nda yeni mernbalar 
buluomut Elmadağı ile Çankaya a 
raaında kırk kilometre boru döte
nemesine batlanılmıt, Kale, Cebe
ci, Çankaya hazneleri bitirilmittir. 

Şehirde su sarfiyatı; nüfus ba
~ma günde içme ve hizmet suyu 
t•farak 150 litre hesap edilerek 
:•aniyede 105 litre su ihtiyacına 

gön- tanzim edilmiş ve fdırin nü
f t ~unun ileride yüz yirmi bine çık 
>nası esası dütünülerek buna göre 
ihtiyacı temin edecek tesisatm ya
pılması tekarrür etmittir. 

Şehirde sıhhi vaziyet iyidir. Ci
vardaki bütün bataklıklar kurutul
mut ve Ankarada esaslı bir afet ha 
lindr. olan sıtma kökünden kaldı
rılmı'1:ır. Nümune Hastahanesi ve 
muhtelif dispanserler, çocuk, do
&um ve bakım evi tehrin sıhhi ih
tiy2 çlarını kartılamaktadır. 

Ankara'nın iyi teçhiz edilmit bir 
itfaiye te~kilıitı vardır. 

fymar pli.nı dairesinde her yeni 
sene biraz daha güzelleten Anka
'•· az bir zaman sonra medeni ve , 
as ı ; ihtiyaçları tamamen temin Te ' 
tatmin eden bir mamure olacaktır. 

Ankaraya gelen misafirler An
kara' da on sene gibi az bir zaman
da yapılan iymar itini her zaman 
ta1<dirl~ kartılamaktadırlar. 

------ -
• 

Ankaratıtn yeni binalannJan: Sıhhiye Vekcileti .. 

deniz erkanı harp zabiti yetittir -
mek için bir deniz akademisi t-esis 
edilmit olup bu akademi ilk mey
velerini bu yıl idrak eylemiftir. 
Ayrıca emir ve kumandaya memur 
büyük rütbeli zabitlerimiz için yük 
&ek kumanda kursu, ve binbatı, kay 
makam rütbesindeki zabitlerimiz 
için de birkaç tane orta kumanda 
kursu açılmış olup bunlar yıllardan 
beri, kendilerinden beklenen iti 
fazlasile yapmaktadırlar. Şimdiye 
kadar ihmal edilmit olan askeri le
vazım mesleğinin tekemmt.;.:i için 
bir levazım akademisi, bir orta le
vazım mektebi ve levazım ümera 

tursu açmıftır. Ayrıca deniz zabitle 
ri için de yeni bir kurs açılmakta
dır. Muhtelif askerlik sınıflarında 
tekemmül için bir topçu harbiye 
mektebi, bir süvari binicilik mekte 
bi ve bir de üç yıl müddetli askeri 
fen ve tatbikat mektebi açılmı,tır. 
Harbiye mektebimiz her yıl teka -
mü! etmekte ve orduya lüzumu 
kadar takım kumandanı yetittir
mektedir. Uzun müddetli küçük 
zabit yetiştirmek hususuna ehem
miyet verilrnit ve hunun için Gedik 
Ji küçük zabit mekteplerinden bat 
ka bunlara hazırlık olmak üzere 
iiç tane Gedikli ihzari küçük zabit 
mektebi açılmıştır. 

Hele, askeri ne,riyatımız, günü 

On yılın e•erlerinden: Türk tank !arından biri gefİt re•minde .. 

müzdeki terakkisini hiç bir zaman zım, vesaire.) de muntazaman in
idrak etmedi. Askeri mecmuamız, tifar ediyor. Netriyatımızda, Türk 
gerek münderecatı ve gerekse ta- !erin tarihte yapmıt oldukları mey 
hının nefaseti itibarile büyük Av - dan muharebeleri, büyük Türk 
rupa ordularının bu kabil netriya- kumandanlarının sevkulceyf ve 
tından hiç te a,ağı değildir. Bun - tabiye usulleri tetkik edilerek mey 
dan ma~da bir çok meslek mecmu dana çıkarılmakta ve bu netriyatı
aları (pıyade, lopçu, süvari, leva- mız Avrupa askerliği tarafından 

dikkatle takip edilmektedir. Bu ve 
5İle ile, timdiye kadar ihmal edil
mit muazzam bir iti yapmıt olu
yoruz, yani büyük Türk kurnandan 
!arını cihana tanıtmıt ve Türk tari
hi mefahirini netreylemit oluyo
l"UZ. 

Herhangi bir dilden olursa ol • 
sun, kıymetli hiç bir askeri eser 
yoktur ki lisanımıza tercüme edil
memit olsun. Büyük Erkanı harbi
yemizin harp tarihi encümeni, 
1878 harbini, Türk - Yunan harbi
ni, büyük harbi ve istiklal harbini 
vesikalar üzerine ya:zmağa batla -
mıştır. 

Harita dairemiz, yalnız ordu
nun değil, bütün vekaletlerin hari· 
ta ihtiyacını temine başlamıttır. 
Memleketimizin, askeri haritası 
alınmayan hiç bir yeri kalmamı' o 
lup bu uğurda son on yıl içinde 
sarfedilen himmet ve elde -edilen 
muvafafkıyetler cidden büyüktür. 
Türk askerlik dilini öz türkçeleştir 
mek işinde dahi Türk ordusu ön 
safta yürümektedir. 

Natica 
Türk ordusu, Cümhuriyetin fe

yizlerinden istifade ederek on yıl 
içinde mütekasif bir çalışma ile bü 
yük kumandanlarına ve sevgili hi.i
kumet ric-.allerine la'}'ik rnuvaffakı 

• • AN KAR 

• 

Hakimiyeti Milliye meyJanı .• 

Ankara otomatik telefonunun 
ife batlama günü olan 1926 sene
sinin 11 eylulüne kadar Türkiye da 
bilinde devlet tarafından itletil
mekte olan asra uygun bir tehir te 
lefonu yoklu. 

Ankara telefonunun otomatik 
yapılması kararlath ve 1925 sene 
sinde 1000 abonelik ilk kısımla 
işe batlandı. Tesisat bet ay süre
rek santral 11.9.1926 da çalıtma -
ifa batladı. -

'Ankaranın sirin binalanndan biri: 
Türkiye· ı, Bankası Merkezi 

Abone miktarı : 
1926 senesinde 267 
1927 ,, 637 
1928 ,, 878 

1929 " 1284 
1930 
1931 
1932 
1933 

" .. 
" .. 

1475 
1625 
1871 
2054 olmalC 

üzere muntazaman ve şehrin büyü 
ınesine uygun bir şekilde yükseldi. 
Bu abone miktarına resmi ve hu
susi müesseselerle bankalarda 
mevcut mütevassıl santral vasıta

ıiyle tehir santralına bağlı 435 te
lefonu da ilave edince bugünkü ye 
kWı "2489" a baliğ olmut olur. 

1933 eylulünün 11 inde sekizin
ci faaliyet senesine giren Ankara 
otomatik telefon santralından ye
di yıl zarfında 25 milyon 700 bin 
küsur mükaleme geçmittir. Sant
ral bugün üç binlik sıadadır. 

Ankar tehri 1929 temmuzundan 
heri Türkiye da1ıilinde lstanbul, 
Eskişehir, Edirne, Bursa, Yalova, 
Alpullu araımda telefon konut· 
malan.yapmaktadır. 

Ankara - latanbul arasında : 
1929 senesinde 67.077 
1930 ,, 93.341 
1931 ,, 102.285 
1932 .. 128.400 ki 

ceman (391.103) mükaleme olmut 
tur. 

1932 senesinin ikinci tctrininde 
Avrupa tehirlerinden bazılariyle 
temasa geçildi. Müteakip aylarda 
konutma sahası genişletilerek ha
len - ltalya hariç - Avrupa'nın 
bütün 'ehirleriyle muhavere edil
mektedir. Dokuz aylık bir zaman 
zarfında Avrupa· Ankara arasın
da (2153) konu9ma olmuttur. Bu 
miktar günden güne çoğalmakta
dır. Mesela ilk ay zarfında ancak 
11 konuşma yapılmıt iken son ay 
zarfında bu adet (579) a çıkmıştır. 

Biri Brezilya diğeri Peru ile ol
mak üzere Cenubi Amerikanın iki 
tehriyle yapılan konufma tecrübe
lerinin de müsbet netice verdiği 
görülmüttür. 

Santral ilk tesis günü gibi yeni 
ve kusursuzdur. Açıldığı günden
beri Türk unsuru tarafından idare 
edilmektedir. Üç binlik sıadaki 

santralın fenni itleri bir mühendi• 
müdür ve üç makinistten mürek
kep bir grup tarafından idare edil 
mektedir. 

Ankar telsizi (radyo) : 
Telsiz faaliyetinin de merkezi 

Ankaradır. Babaharmanda 250 
kilovat takatında uzun dalgalı, bü 
yük verici ve gölbatında bir alıcı 
tel•iz istasiyonu yapılmıthr. Bu is
tasiyonlar lstanbuldaki Oımaniye 
ve Yefilköy, alıcı ve verici istasi· 
yonlariyle beraber Viyana, Ber
lin, Paris, Londra, Belgrad, Praıı, 
Roma istasiyonlarile işlemektedir
ler. 

Babaharman' daki 250 kilovat
lık altemıı.tor ve lambalı telsiz tel
graf postası vasıtasiyle doğrudan 
doğruya New-Y ork, Moskova, 
Tahran, Budapette, V artova, Bern 
istasiyonlariyle telsiz telgraf mu
haberesi yapılmakta ve lambalı 

posta vasıtaaiyle de radyo netriya 
tı lemin edilmektedir. 

Ankara radiyoıu günün mühim 
haberleri, konserleri, Anadolu A
jansının tebliğleri, konferansları 
ve piyasa vaziyetlerini memleketin 
her tarafına yayınaktadır. 

On yılın ••erlerinden: Bir Türk tayyare topu yolda ... 

yetler elde etmittir. Bu ordu, mem 
leketin en münevver unsurlarına is 
tinat edrek cümhuriyetin ve yeni 
prensiplerin kahraman bekçisidir. 
Memleketin içinde çıkan irtica a • 
teşlerinin yaman bir söndürücüsü -
dür. Bu ordu bundan batka Türk 
vatanmm yiğit bir bekçisidir. Bu -
:;ıa şahit te vardır. Bugün komşu

lıınmız, bizim dostluğumuzu ve 

if fakımızı arayorlarsa ve bu emni
yetli vaziyeti bize hazırlayan liya
kat sahibi hükiimet adamlarımı • 
zın dirayet ve vatanperverlikleri 
ise, bu muhterem zatların bu mu -
vnHakıyetleri, kendi ellerile yetit
tird;kleri Türk harp kuvvetlerinin 
parlak vaziyetine dahi bağlı oldu
ğu ~tiphesizdir. 

Ç/NOCLU 



On senelik reıim tarihini çizebilmek 
için bu on ıene zarfında Türk resim a .. 
1eminin hareketlerini hatırlamak ve bun
lann etrafındaki akislerini §Öyle bir bü
liıa etmek icap edecektir. Bu on sene 
içinde neler oldu? Bu sualin cevabını 
işte bugündelik hayatın hummalı faali-
yeti aras1na sıkıtnuı sergilerin gelici, 
geçici hatıralarında bulacağrz. Ne bir 
resim ga1erimiz, ne de bu on senenin 
muhasebesini yapmamıza yarayabilecek 
vesikalarımız yok. Ressamlarımızın ço
ğu teşhir ettikleri tabloların tuvallerini 
bir sene sonra başka bir resimle boyarak 
tekrar sergilerine getirirler. Yeni tuval 
masrafına tekabül edemiyecek kadar kıt 
kazançları böyle Türk resim sanatinjn 
tarihini yapabilecek vesikaların çoğu 
ortadan kaldırılmış bulunuyor. Burada 
dosyalar mı ve oldukça tozlanmış hafı
zamı karıttırarak çizeceğim bu on sene
nin bilançosunda size bildireceğim eser
lerin bir çoğu bugün yok olmuştur. 

Bununla beraber bugün Anka-
l'ada Etnoğrafya müzesinin mahze. 
ninde sandıklar içinde uyuklamakta ve 
Ayaerini Kilisesinin rütubeti içinde çat
layıp çürümokte olan bazı mahfuzatımız 
da yok değil. 

"Bu memleket için bir galeri lizım
dır . ., Bu iddia bu on sene içinde kaç 
bin defa söylendi. Bağrıldı. Çağrıldı. 
Sade ben bet oenedir bir fikrisabit ha
linde bundan tiki.yet ettim durdum. Bu 
netriyatın uyandırdığı akiıler böyle bir 
galerinin hakikaten lüzumlu olduğu ka
haatinden baıka bir adım ileri gitmit 
değildir. 

Bugün on senelik resmimizin muha .. 
sebesini yaparken "haniya elinizde a
vuç.larıruzda ne vardır?,, diyenlere atel
)'elerimizin kapı1arını açarak "iıte,, di
ye bir ıürü soluk, çatlak tuvaletler gös
terebiliriz. RenamlarunIZJD atelyeleri bu 
on senelik mesainin harman yerleridir. 

Sonra Türkiyede resmin tarihi elli 
seneden öteye geçmez. Taassubun diıleri 
arasında parça parça olmuş istidatlar 
her biri bu kabiliyetlerini batka yollar
da israf etmek ıatırarında bulunmuşlar
dır. Kibrit kutularının Ü•tündeki resim
lerin kazındığı bir devirde resim daha 
e\rvel tekevvün ve İnkişaf mazhariyetten 
UZak kalmıştır. Bin türlü müşküli.t için
~ kendisine yaşamak, nefes almak im
kanını ırüçlükle bulabilen resim taaasu-

. bunun ıikleti altında gürbüzleıememişti. 
Fakat on senedenberi resim, bat u

cunda bir mezar bekçisi gibi dikili du
ran taassup heyüliaını defetmİf, bol bir 
serbesti ve teşvik karıısında uyuıuldu
iu ~erinmi' ve intibaha doğru açılan 
gözlerinin çap•klarmı silmit gibidir. 

Fransada ilk resim aerıı:;isi (1663)de 
:fürkiyede ( 1878) de açılmıştır. 

Bu fark bize resim dünyasında ne ka
.._ aecikmiı olduğumuzu göstermeye 
lcaiidir. 

On senedenberi sergiler, cemiyetler, 
birlikler, münakaşa, dedikodular ve 
Dıuhtelif teşebbüslerle can ve bayat bu
lan Türk reıim dünyuında neler, ne 
gibi değiıiklikler, cereyanlar, hadiseler 
oldu, Bunları akiskrile beraber mümkün 
Dıertebe tespite çalııalım. 

Zaferin ilk sergisi Galatasaray ser
gilerinin beşincisidir. Biz itimize bura
dan başlıyabiliriz. 1923 senesinde açılan 
bu serginin resmikütat günü mektebin 
konferans salonunda toplanan davetli 
ve ziyaretçi kütlesine hitaben Çallı lb
rahıın, reı&a.mlarımızın ne büyük mahru ... 
ıniyet içinde çalışarak bu sergiyi vücuda 
getirebildiklerini anlatmıştı. 

Bu sergide Gazi Hazretlerini temsilen 
bulunan Hamdullah Suphi Bey de ce
vaben: "Bellini.,den başlı yarak kendi Sa
nayi Nefise mektebimize hoca olarak ge
tirilen Valeriy'ye kadar Türk mevzuu
nun Türk olmıyanların fırçasından çık
tığını ve timdiye kadar reuamlanmızın 
bu sahayı bizzat kendi ellerine aldıkla
l'ınt söyliyerek ressamlarımızın bu mu
Vaffakiyetlerine iıaret etmiş ve onları 
tebrik etınişti. 

Hamdullah Suphi Bey 
Dıüjde ile bitirm.iıti. 

0 Yeni Türkiyenin bütün 
sek temayüllerinin aziz bir 
reisimizin mektubundan ıu 
nen okuyorum. 

sözlerini ıu 

aail ve yük
timoali olan 
satırları ay-

''Sanatkirlarınt12ın mütemadi ve fey
yaz mesaisinin daima takdirkirı bulun
duğumu selim ve hümıetlerimle bera
ber cemiyet azasına tebliğ etmenizi rica
ederim.,. 

Gazi Mustafa KEMAL 

Nutuktan •-ra Ca.i Hazretlerinin ar
zuları üzerine hakem heyeti tanfından 
aynlan üç tablo kendi namlarma sabn 

alınnuıtır. . dil" 
Seraide 240 P.rça eser tethir ~ ıyo.r-

du. Sami Beyin "Keıiı eteklerinde,, ı-
ıimli tabloaile Ruhi Beyin 26 aiust?s 
sabahı adlı levhau ve Fehiman Beyın 
.. Güzin Hanımın portresi,, bu sergide 
teıhir olunan eserlerden ilk hatırda ka
lanlanhr. Fakat ziyaretçileri tatmin e
demiyen bu serailere kartı münekkitle
rin hoınubuzlukları l>atlamıı bulunu
yordu. 

O zaman rahmetli Ahmet Haıim, bu 
sergi münasebetile yazdığı nefis bir ya
zısında diyordu ki: 

"Bd<;ikalı Edip Mcıria Meterlina'in 
(Körler) iunindeki piyesinde anlatıl
maz bir fecaati haiz olan şöyle bir sahne 
cereyan eder. "'Bir rehberi~ peıinde, 
ıuız ve büyük bir ormandan imalar ge
çerken, rehber answn ölüveriyor ~e~
berin bu ölümile amalar yeniden ve ıkin
ci defa ima olmuş demektir. Şimdi gece 
soğuk, açlık, ölüm gelecek, ne yapmalı? 

Gözlerinin gecesinde artık müebbeden 
kaybolmuş olan bu zavallılar, clerin __ bi~ 
facianın tüyler ürpertici hatyet ve suku
tü içinde aranırlar, aratırlar. Reısa'?la· 
rımızın hali bana daima bu kısa facıay~ 
hatırlatınıttır. Fakat ha~ı.r . tüpheoiz kı 
ressamlarımız ima degıldır. Nasıl ol
sunlar ki onlar ne kulaktır, ne buru~dur. 
Ne ayaktır. Fakat yalnız, hayata! zıya?'a 
ve esrarıhavaya doğrt~ açılmış bı~~r çift 

.. d .. Fakat göremezler ve gırılecek goz ur. k .. 
11

. 
erleri kendilerince u ıyen 
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calayıp duruyorlar. Gözleri açık duran Galatasaray aergilerinin "'°vali baıla- Cümhuriyet gazetesi de cevap vermit-
zibayat hiç bir çehre bir diğer çehreye mıt bulunuyordu. ti. Gazete bu cevabında doktorun Al-
müıabih değildir. Dikkat edenler bilir Bu zevalın bizce malUırı olan sebe- manyada ıenelerdenberi Türkiye ve 
ki biribirine benzeyen yüzler amala- bi ıudur: Yedi sene oldukça çalıtarak Türkler lehinde makaleler yazmış 
nn yüzleridir.,, .sergiler vücuda getiren reuam.larımız Türkiyeye taalluk eden. m~aeleleri b~r 

Cümhuriyetin çocukları, gençlik coş- biraz yorulmuşlar ve evvelce halka be Türk gibi mudafaa etmış bır muharrır 
kun bir atkla, imanla çalışıyordu. Ara- ğendirilmiş resimlerin adeta birer kop- oldu:unu söy !emişti. • 
dan altı ay geçti. Genç nesil Cümhuri- yası mahiyetinde addedilebilecek eser H~lbuki doktor Bub o makalesinde 
yelten hız ve alev alarak büyük bir bom- !er boyayıp teşhir etmeğe ve bunlarla Türk ressamlarının etrafı bir A nupa-
ba gibi patladı. sergiler vücuda getirmeğe baıl::a-mı-1111-lfs.:i.~J:.._

1 gözüyle gördüğün. ü, gezmiş o! dugu ı 
1924 ıenesi mayısının on beşinci gÜnÜ ı 

resim hayabm1zın inkılip günüdür. Cüm
huriyetin ilk senesinde genç ressamlan .. 
mızı bir araya toplıyan cümhuriyetlc 
beraber doğan bu teşekkül, "yeni resim 
cemiyeti,, ilk resgiıini açıyordu. 

Genç neslin çalışma sahasındaki sav
leti günden güne artıyordu. Üstatlar, o
zaman bükUmet ile ressamlar arasında 
ki münasebetin Ön safında bulundukları 
için sergiye tahsis olunan paralan kendi 
diledikleri tel.ilde taksim ediyorlardı. 
Galatasaray sergilerinde eskilere 
yeni kuvvet ve hayat veren gençliği, 
mesaısıne devam edebilecek kadar 
yanı boya ve toval parası tedarikini İm· 
kan dahiline sokabilecek kadar olsun dü
ıünmüyorlardı. ' 

Biz benizleri uçuk sanayiinefise ço
cukları gıdalarım1zdan arttınp aldığımız 
boyalarla çalışıyorduk. Henüz Cüm
buriyetin bu yeni neslin önüne açıverdi
ği feyizdar himayeden §evk ve hız ala
rak benim de müessisi oldujium bu bir
liğin temeller\ni atmııtık: "Yeni Re
sim Cemiyeti,, 

Bu cenç cemiyetin merkezi Türbede 
eski Hilaliahmer binasında bir küçük o
dadan ibaretti. Gençler burada topld
nıyorlar, konuıuyorlar, çah§ıyorlardı. 
Nihayet 924 senesi mayısının on be§inci 
günü İfte sergilerini açmıı bulunuyor· 
!ardı. 

Bugünkü Tayyare Cemiyetinin bulun
duğu binada o zaman_ "Matbuat Cemi
yeti., vardı. O binanın alt kat salonlarını 
kadın erkek yirmi bir genç ressam bir
den istili edivermiıti. Bu &ergi Türkiye
de hiç bir seıim sergisine müyesser ol
mıyan bir rağbeti gördü. Salonlar binler
ce ziyaretçi tarafından dolup boşalıyor
du. Sergide bu genç nesil 115 resim teş
hir ediyorlardı. Matbuat günlerce bu ser 
gi ile meıgu) oldu. Maarif Vekaleti bu 
sergide teşhir olunan resimlerden bir 
çoğunu satın aldı. Bugün Güzel Sanatlar 
Akademisinde talebenin istifadesine ar
zolunmuş bu resimlerden mürekkep kü~ 
çük bir müze mevcuttur. 

Gençlerin bu muvaffakıyeti ü-
zerine resimle uzaktan yakın-
dan alakası olanlar Galata-
saray sergısını bekliyorlardı. Temmuz 
geldi. Altıncı sergi açıldı. (924). Bu ser
gide eski nesil ressamlarını gayrete gel
miş görüyorduk. Gençlerden dersi ibret 
alan bu kafile artık postekilere uzan
mı~ çıplaklarr, çini vazolara yerleştiril~ 

mi, krizantemleri bırakmıtlar da biraz 
milli mevzulara rağbet göotermi§lerdi. 

Bu seraide Çallı lbrahim Beyin "Y u
nan üseraıının Millet Meclisi önünden 
ceçıtı,, "Afyonkarahisarma akıncılar,, 
•'Alaıehirde zeybekler,,i, Sami Beyin 
"Anadolu harbinde cephane nakliyatı,. 
kağnı arabası filin gibi tablolar boya
mak hevesine dliımüılerdi. 

Ressam Şevket Beyin bir nutku ile a
çılan bu sergi bu milli çaıni ile hakika
katen diğerlerinden ayrılıyordu. 

Milli mevzularile etrafa meydan oku
mak istiyen bu sergiye (72) sanatkar 
iştirak etmiıtir. Bunların yansından faz
lası genç neılin çocuklarıdır. May11ta 
serıı:;ilerini ıüzel resimlerle doldurduk
tan sonra temmuzda tekrar yeniden ça
lıtmıt ve tethir etmit olarak ortaya çı
layorlardı. Fakat ne yazık ki o zaman 
kataloıta "efendi,, kaydile damaalanan 
bu aençliiin resimlerini serginin iltiza
men en karanlık kÖ!elerine yerlettirirler
di. Burada bizden eTVelkilerini aençliğe 
suikast yapmıı olmakla itiham etmiyo
rum. Sade bir bir hakikati tarihin kulağı 
na f11ıldıyorum o kadar • 

O zaman ihmal ettikleri gençliği, 
kendilerini yükselten Te kDYvet
Jendiren, sergilerini zenıilleftiren bir 
Tarlık olduklarım inkar ediyorlard_L 
Bugün on ıenedenberi kemal~ enn.~ 
ve bupnkü Türk reı~ varhgını ~ 
cucla getinnit olan nesıl de onla~~ ın
karkar ediyor. Tarih bir tekerrur de 
olsa ben bu inkar yarıtmdan nefret 
ediyonım. Onları gençliğe ~arıı ~ak-
11zlıklanndan dolayı takbıh edıyor
dum. Şimdi gençliği de öylece ayıp
lıyorum. 

"Memleket dalatma değil" eser bek
liyor. Seraide teşhir edilen (~21) eser
den bir çoğu Maarif Vekaletı ve bele
diye tarafından satm alınmııtır. 

1925 te yedinci Galatasaray sergiai 
açıldı. . . . 

Açılır açılmaz gazeteler ~~kı ıtt.•
fak etmit gibi hepai bu sergının fakır
liii"inden bahsettiler. 

Merhum Avni Lifij bu ne§riyattan 
sinir!enenlerin başı11da geliyordu. lk
tam gazeteainde bu ~idd~t.ini ~e ifşa 
etti. Ve serginin kemıyet ıtıbarıle d~
ğil fakat keyfiyet itibarile daha zngın 

... . . . 

!ardı. Halk aldanmaz. Bellenmiı renk
ler,bellenmiı mevzular, bellenmiı efe
ler ezbere hissini veren etütler. Bu 

' sergiye kar§ı umumi nefret celp et-
meğc sebep olmu!tu. 

Gazeteler sergi aleyhinde harekete 
geçtiler. Bilhaua o aıralarda latanbul- ı 
da bulunan bir ecnebinin de nazarıdik 
katini celp eden bazı noktalar tercü
mesi Cümhuriyet gazeteainde neıedi
len bir makalede izah edilmiıti. 

Kısa bir müddet için Almanyadan 
ıehrimize gelen ''Frankfurt Çay
tung, gazetesi heyeti tahririyesinden 
felsefe doktoru Her "Buh.,un Galata
aaray sergisi hakkında tercümesi Cüm
buriyettc intişar eden bu makale et
rafında bir hayli dedikodu toplamıı
tı. 

Doktor Buh, Türk resaamlannın 
hiç birisini tanımadığı için eserler 
karşısında daha ziyade bitaraf kala
biliceğini, sergiye bir Avrupalı gözile 
baktığını fakat levhalarda Türke mah 
sus hususiyetin mevcut olmadığı aöy
lemi~ti. Ressamlar gÜçendiJer. Nazmi 
Ziya Bey kendisine cevap verdi. Mü
naka§a uzadı. Bu miinakatadan kısa 
bir istitrat yapmak fena olmıyacak. 

Bakınız Doktor Buh ne diyordu? 
"Reaıamda aradığım orijinalite ressa-

mın şahsına makur kalmanıahdır. 

1 
Temsil ettiği milletin orijinaliteıinin 
ifadesi olmalıdır. Teknik lisanı sanat
tır. Ressamın hu&usiyeti ve aaliyeti o 
kadar bariz olmalı ki o eseri sanaate 
dünyanın öbür ucunda da tesadüf e
dilse müessirinin bir Türk olduğu an
Jaşılabilmelidir. Bu a•liyct, mahalli 
çeıme veya kubbe resimlerini yapmı§ 
olmakla temayüz ettirilemez. Zira 
mahalli şelcilleri bir yabancı ressam 
da yapabilir . ., Dedikten •onra talebe 

, resimlerini fevkalide beğendiğini an
latıyor. "Fransız ve Alman sanayine· 
fise talebelerinin mekteplerinde teı
bir edilen eserlerinden aıağı değildir . ., 

Diyor. 
Ayni makalden fu bir kaç aatırı da

' ha alıyorum. 

"Bir kademe daha yukarı çıkarsak 
enteressan levhalara tesadüf ederiz. 
bu levhalann musavvirleri teknikte bi 
rer üstattırlar. Fakat çoğunda resıatn 

' o koca levhanın bir köteciğinde olsun 
ruhunu - sikkede kullanılan bir ta
bir ile diyeyim ki - darbetmemit
Bakınız büyük kıt'a ile bir muharebe 
levhası var. Şu çocuğa meme veren 
lohusa kadına, ıu küçük kıt'ada Çinile
ri renklttile gösteren cami içerisine ba
kınız! Bu misal olarak saydığım ve 
hoşuma gitmedikleri için musavvirle
rinin iam~ni oğrenmediğim bu levha
lar merkezi blr kompozisyon fikrin· 
den mahnımdurlar.,, 

Sonra Namık lsmail ve Hikmet Bey
leri beğeniyor ve fAyaıdikkat §U satır
larla makalesine nihayet veriyor. 
"Aşağıda ismini ifıa edeceğim tek 

bir müstesna olmak üzere serginin 
zikre fa.yan levhalarını yapmış, res
samlar Avrupada yetipnit ressamlar -
dır. Yani Avrupada bulunmttf, tahsil 
ebnit veyahut Avnıpa ekolundan i•ti
yerek veya iatemiyerek müteeuir ol
muılardır. Bu reuamlar Avrupada ma 
a.lesef yalnız resim tabail etmemiıler, 
Türlı: motiflerini Aprupalı &Ö
züyle görmeği de öğrenmi,Ier. Bunun 
içindir ki sergide gördüğüm en kuv
vetli Türk renamı, bir talebedir. 
Bu talebenin mütevazi putatları aer· 
ainin üzerinde bir Türk şaheser oana
ti olmak üzere hükümran bulunur. 
Hocalannın resimlerinin fevkinde bir 
mevki alıyor. 

Bu ıenç talebenin ismi, atbğı imza-' 
ya nazaran (Etref)tir. E§refin göriif
Jerinde bir aaliyet Tar. Yalnız Etrefin 
resimlerinde, zahiri Türk motiflerin
den iatiane eylemeluizin Türk meaazı· 
nnın ve Türk insanlarının aaJiyetini 
oeyrettim. Eıref, Türk sanatine yolunu 
ve hedefini ıösteren bir üstattır." 

Türk reasanılarınm reaimlerinde 
Türke mahsua orijinaJin görmek iıti
yen doktor .. Buh,. un bu makalesi o 
zaman resim muhitinde hayli akialer 
yaptı idi. Nitekim ressam Nazmi Ziya 
Bey lktamda "iki sual,. serlevhalı bir 
yazı neıretti. Nazmi Ziya Beyin sordu
ğu aualden biri: Türk sanatinin bir Av 
""llpalı tarafından tahkir ve istihfaf 
edilmesine makaleyi neıreden gazete
nin naoıl delalet edebildiği, ikinci sual 
de Türk büyümüş ve en aşağı yirmi 
bet senelik tahsil ırörmüt Türk ressam 
!arının anlayamadığı Türk ruh ve his
sini üç buçuk cün 7arfındaa doktor 
''Buh,,un naııl anladığı idi. 

Fazla sinirli yazılan bu makaleye . . . 

' 

Galatasaray sergi~!nin. sa~p .?Iması'!ı 
temenni ettiği oriJınahteyı goremetl1-
ğini aöyliyordu. Avrupalı .. h°"ala1'dan 
tesir alıuak memlekete donen ve he
nüz aanatinin istikli.line sahip alam•· 
yan reuamlarımızın bu meselede bu 
kadar ainirlenmeıine sebep olan teY 
herhalde aanınm ki bu hakikatin bel 
ki bir ecnebi ağzından ititilmi1 olma
siydi. Yoksa bu ~ika~ be~?IDz .~u~
telif vesilelerle soylemıt degıl mıyız . 

Sekizinci resim sergisi 1926 da açıl
dı. Bu sergide gençlerin t~yau•dikk'.'t 
bazı reıi.mlerini zikredecegım. fşrefın 
"Yıldızlı gece,.si, Saim'in aktÖ1' "Beh
zat'ın portresi,, ve ~rzurun:-: ak~ı!u bu 
iki nefis eser sergirun en guzel ıkı res· 
miydi. 

Ressam Saimin teknikte furçuına 
olan hi.kimiyeti insan~ h~yr~t .. ver-:· 
cek derecededir. O Saım kı gunun bı
rinde Erzurumda yalnız baş ı n-ı. bir re
aim sergisi açmııtı. O .sıralarda Maarif 
Vekili merhum Necati Bey Anadolu 
tetkik seyahatine ç~"?"•§· E~,u~md~n 
geçiyordu. Bu serg1yı gezmı .. ~, g~~uş, 
beğenmiş ve Saime _ fev.kalado ıltıfat 
etmitti. Maarif Vekaletı tarafından 
bir peyzaji satın alınınııtı. 

Sekizinci resin:ı aergiıinin muvaf
fak levhaları meyaanında Sabiha Rüş 
tü Haanım ile Hale Asaf Hanımın e
serlerini de zikretmek icap eder. 51tbi 
ha Rüştü Hanıın bu sergide bir kaç 
çocuk başı, Hale Hanım bazı_ portre.: 
ler teşhir ediyordu. Hatırladıgıma go 
re Sabiha Rü§tü Hanımın eserleri ber
mütat gayet karanlık yerlere uılmıı
tı. Zaten ziya taksimatlı gayet fena o
lan bu salonlarda bir de böyle tertip 
heyetinin ihmali, güzel resimlere karşı 
gadri çok yaz.k. Zira Sabiha Hanımın 
bu sergideki ,,-ii?.el resimlerini rahatça 
seyredememiş tik. 

Tam bu sıralarda "Güzel Sanatlar 
Birliği,, teeuüı etmittir. Ve Ankar~ 
sergileri baılaıruıtır. icra Vekil!en 
heyetin 12 Eylül 1926 tarihli kararna
meıile ''Sanayinefiae sergiai,, her se
ne Ankarada açılac<.ktır. işte bu tarih 
ten itibaren reaim!er Ankarada evveli 
Etnoğrafya müzesinde, bilahare Türk 
Ocağı binasında tethir edildi. Anka
radaki Sergiler gerek halkın, ııerek 
hükumetin çok rağbetini kazanmıı
tır. Pek çok resim aatıhyordu. Satıl
mıyanlarla da lstanbulda Galatasa
ray seraioi vücuda getiriliyordu. Artık 
Galatasaray •ergileri kendi kendine 
açılıp kapanıyor. Haklı olarak rağ
betsiz kalmış bulunuyordu. Buna mü
kabil Ankara aercilerine karıı rağbet 
batlamııtı. Zira bu resimler o muhit 
içinde henüz yeniliğini muhafaza edi
yorlardı. 

927 de açılan dördüncü Ankara ser
gi.ini biletle 1500 kiıi ziyaret etmittir. 
Gezenler mekteplilerle beraber 2500 
ziyaretçiye baliğ olmuttur. Sergiden 
3'f tablo oatın alınmııtır. Maarif Veka 
Jetinin sergiden satın aldığı tablola
rın kıymeti (2300) lira tutmuttur. 
Meclis namına da 500 liralık tablo sa
tın alınmıştır. Dahiliye Vekaleti ile An
kara Şehremaneinin aldığı tlı.blolar 
bu hesaba dahil değildir. Bu 11racla 
reuamlara ve resme büyük bir rağbet 
göst,,rildiğine bu rakkamlar bir delil 
olabilir. 

Bu serginin hatırda kalan eserleri 
Turgut'un "sahne" si, Namık lıımail' 
in Çankayaclan yaptığı iki küçük p::y
zajdır. Namık lamail Beyin beğenmediği 
miz "lıpanyol kadnu,, ela bu oerginin 
-haullerindendir. 

Bu aergide ilü ıenç rea1am aynca 
nazarıdikkati celp etmiıti. Ali ve zeki 
Almanyada çalııouı bu aençler. Hof
maaın talebeaidir. Tarzı ifadesile di
ğer re9İmlerden derhal aynl1Yeren bu 
iki gencin eserleri "kübik,, damaaunı 
tafıyorlardı. T iirkiyede tetbir edilen 
ilk kübik resimler bunlardır. O saman 
intiıara batlayan meı'alecilerin mec
muasında bu re.imler dolayııile Na
mık lamailin aöyledilderini burada 
kaydebtw-len "ecmiyelim: 
Namık lamail, t•yeni ve orijinal ol

mak kayguaile di.hi, aanatki.r, mec· 
nun ve modacıdan mürekkep olan bu 
c:uıan ve hunııan kafileye artık oü'ııti
net gelmeğe batlamııtır. Hatta bu ha
reketin alemdan olan ( Picasıo) bile 
kübiat ve dadaiat tarzlardan geçtik
ten ıonra timdi klasikten daha eski 
olan akademik resim yapmaktadır . ., 

Diyordu. Bunları söyliyen Namık 
lımail Griçenkonun [ doğnı resim yap
masını unutmak için on ıene çalış· 
tım,.] 

Dediğini de hatırlıyordu. 
28 Haziran 928 tarihli Son Saat ga

zeteainden ayen bir havadis alıyorum. 
•Daimi ~etherin tanzimine batlandu 

Yazan : Elif NACI ., 
«Ankarada resim sergisinde teşhjr 

edilen resimlerden satdmıyanlar dün 
oandıklar derunünde şehrimize getiril
miıtir. Bu resimler Sanayi Nefise Bir
liğinde resim salonuna talik ve teıhir e
dileceklerdir. Bu suretle birlikte daimi 
bir resim meıheri vücude getirilmiş ola 
caktrr. Resim salonunun tanzimine baş
lanmıştır. Haziranın yirmi betinden iti. 
haren salon meraklılara açhacaktır .» 

Aradan bu kadar zaman geçtiği hal
de bu havadis tahakkuk edememiştir. 

1929 senesi Temmuzunun on betin
de Avruparlan dönen genç neslin hare
kete geldiğiin görüyoruz. Müstakil res
sam ve heykeleraşlar birliği teeuüı e
diyor. Bu neslin açtığı sergiler Galata
saray sergilerine benzememekle bera
ber garpta resim sanatinin yeni cereyan 
!arından Türk muhitine bazı haberler ve
riyordu. Münekkitler derhal müstakille
re cKübiko damğasmı vurdular. 

Müstakiller ilk sergilerini Anluıra 
Türk Ocağı salonlarında açtılar. Yüz
den fazla tablo ve ( 6) heykel teşhir et
tiler. Ankara ve lstanbulda bu sergi mü
!:.:m bir resim hareketi olarak telakki 
olunda. Maarif Yek.ili Cemal Hüınü 
Bey sergiyi açtı. 

Sefir ve ekabir küıatta hazır bulun
du. Gençler teşvik edildi. Hale Hanı
mın «Bursa» ıı, Şerefin zevcesinin por
tresi, Zekinin masa üstünde aakısııı ilk 
defa bu sergide tqhir olundu. 

Bazı küçük hareketleri de kaçırmamak 
lazımdır. 

Mesela gene 1929 da Balıkesirde Ev
kaf binasında bir resim sergisi açıldı. 
Akademi arkada§larımızdan Kemal Bey 
§İmdiye kadar isimlerini hiç işitmediği
miz bazı resim muhipleriyle beraber bir 
sergi açb. 

Balıkesirde çıkan Türk Dili Gazete
sinde isimleri ve resimleri intişar eden 
meslekt8§lar ııunlardır: 

Kemal, Ragıp, Sırrı, Numan, Abidin 
Abbas Beylerle, Seniha, Fak ise, Mual
liın Ahter Hanımlar .. 

Yine 929 da Galatasarayda Güzel 
Sanatlar Birliği on üçüncü sergilerini aç
tılar.Ressamlar bu sergide yine ayni der
si tekrarlıyan bir ezberci vaziyette idi
ler. Y alnrz Çallı lbrahim dört tane çi
çek resmi teıhir ediyordu. Bunları o za 
man belki «Bu sene Çallı'nın atelyeıin • 
de bahar var» ve •Bu çiçekler dökül
dükten sonra Çallı'nın olğun meyvele
rini bekliyebiliriz .. » Demiıtim. Maama 
fih bu zamandanberi Çallı bize bir ar
mut bile vermedi. 

Bu sergide Talat Beyin Kayııdağı 
nanzarasiyle küçük selvisini sevinçle 
hatıı~arım. Keza Zahide Cemal Hanım
ın Naturmortlan, Ruhi Beyin «Sakar
yada sabah» isimli levhasL Güzel şey 
hatırda kalıyor. Diğerlerini bütün gay
retime rağmen hahrlıyaınıyorum. 

930 da Ankaracla evvela müstakil 
ressam ve heykeltraşlar, sonra da Gü
zal Sanatlar Birliği birer sergi yaptılar. 

Celi.! Esat Bey müıtak.illerin sergisi 
için yazdıjiı bir yazıda, diyor k.i: 

( - Söz aramada - Not yazmakla, 
eser yapmak arasındaki farkı onlar ela 
idrak ederler. «Bakınız biz ne yapabili
riz, demek istiyOl'lar». «Ne yaptık» de
miyorlar). 

lstanbulda tekrarlanan bu sergilere 
ait hatıralarımız arasında gülünç bir şe 
yi de Celil Esat Beyin Hakimiyeti Mil
liye'de çıkan bu yazının tubaflığıdır. 

Celal Eaat Bey bu yazı11nda Bursalı 
Şefik'in resimlerini «Kübik• olmakla it
tiham ediyor ve onun kübik resimlerin~ 
de samimi olup olmadığını araıtrrıyor. 
Bursalı Şefik'i ve resimlerini tanıyanlar 
için bu tetbisin mizahi kıymeti vardır. 
Zira o alelirde resim yapan bir arka
daştır. Reıimlerinde kübik iddia11 kati
yen yoktur. Bununla anlatılmıt oluyor 
lıi, Cdi.I Eıat Bey ip.. kübiğ-in manası 
renk ve ballarda loiraz mübali.iaya kaç 
maktır. 

930 da ben, Güzel Sanatlar Birliiin
de yalnrz kendi eserlerimden mürekkep 
bir serai açtun. Buna Türk Ocağındaki 
Halit Maıtafanın serıiıi ve bir kaç ay 
-a da Alay lıötkündelô Sadi Beyin 
sergisini takip etti. 

931 e gelince sanat sahasında hayir
lı bir inkitafı işaret etmek li.znndır. Zi
ra ıerailer, münakatalar, neıriyat bu se 
neyi hayli dolğun bir sene halinde gözü 
müzün önüne çıkarmaktadır. 

Milliyet gazetesinin Sanat mensup
lanna tefrik ettiği sütunlarda ressamla
rımız davalarmı ıöylemeğe ba,ladılar. 
Eırefin Erzurumdan gönderdiği tenkidi 
yazılar akademi mehafililftle ıiddetli a
kisler yaptı. Namık lsmail, Meichel -
Ange'i netretti. Bu kitabın intişarı da 
etrafta hayli dedikoduya •ebep oldu. 
lsviçreli Ressam M. Manel Ammige ls
tanbula geldi ve Güzel sanatlar akade- 1 
misinde bir sergi yaptı. Bu sergide aa- 1 
yet kötü resimler teıhir eden bu adam 
Çallı lbrahimin Pariste Cormon'un ate! 
yesinde beraber çalııtığı aı·kadaıı imi,. 
Vakit gazetesinde bir de makale neıret 
ti. Bu makalesinde bu ecnebi ressam 
Türk ressamlarını çalıtınamakla ittiham 
ediyordu. Ben de Serveti F ünunda ağ-

.1:-

931 senesi Serfeti Fünun kolleksiyo
nunu karıfÜbranlar bu ecnebi efendiye 
verilmİ§ bu ağır cevabı orada bulurlar 
Bir sene sonra Ali Sami Bey «Ressam: 
lar uyuyor» Serlevhası altında bir m,a .. 
kale yazdı. Güzel Sanatlar Birliği reisi 
M. Sami Bey de ona cevap verdi. Kar
ıııhklı epeyi hücumlar yapıldı. 

Ali Sami Bey Birlikten ve ressam
dan hıncını alamaymca hücumlarını ada 
demiye tevcih etti. Bu yaZJlar Namık 
Ismail Bey ile aralarında şidd~tli müna. 
k~ş~ara ~ebep o_ı~_u. Cümhuriyet gaze 

t~11nın delalet ettıgı bu münakaş.., •tah 
sıyata döküldü• bahanesiyle ve Ali Sa
mi Beyin münakaıayı kesmesiyle neti .. 
celendi , 

Bu sene içinde Avrupadan ikinci ka
file dönüyordu. 

Halil lbrahim, Zühtü, Hamit Nec
det, Zeki Faik ... Bunlar, claba çok anla 
YJtlı olarak avdet ediyorlardı. Hamule
lerinden de her halde bir çok meslrktnş
l~ına nis~tle pek çok çalıştıkları görü 
lu!o~du. Bı_r gün Zeki F aikin evine git
nuştim. Beınm gözümün önune üı; yüz 
kadar eser yaydı. Bu üç yüz resmin he
men yansından fazla.ı etüdiyc ve gü
zel teylerdi. 

931 senesindeki sanat cereyanları 
hayli gein! bir saha arzeder .. 

. ~~s_takil Ressam ve Hcykeltraşlar 
~ırlıgı'!ın Moskovint salonlarında açtı
gı sergı, etrafmda güzel nümayitler toplı 
yan bir varlık halindedir. 

Salo~ ziyaretçilerle dolup I:o'81dı. 
Bu sergıde yeni ve eski çok güzel eser
ler vardı. 

Cazband1n sesi sinmiş Moskovit'in 
alacalı duvarlarına asılı tuvallerden bah 
~n ve d~s!larımı gücendiren yazrmda 
foyle demıştim: 

«Resmin eskisi, yenisi klisiki mo-
d . ol • • 
emı maz. Sanat daima ve her devir-

de birdir. Elverir ki, mahalli olsun el
verir ki, samimi olsun. Sanat eseri 'men 
l'!P. oldu.~ m.illetin damğasıru t~şısın. 
Bızım mustakil arka-daşların bu sergide 
tethir ettikleri resimler, Franıızça, Al
manca, lta1yanca konuşuyorla va ... an-
daş Türkçe konuıalım.,. ' 

932 senesi sanat hareketlerinin en 
civ~ivli faaliyetine sahne olmuı bir ıe .. 
nedır. Galatasaray sergilerinin on ltın
cısı hareketsiz, sesiz gene yerli maflar 
sergisinin bir köteciğine srkışmış bir 
halde açılıp, kapand!ktan sonra balke
vincle müstakillerin sergisi açıldı her ne 
kadar lizımgelen ehemmiyeti kazana
madise de Galatasaray sergisine faik 
bir rüchaniyet arzetti " ini EÖylemeğe 
hacet bile yoktur. Bunlardan baska 
bu sene içinde açılan hususi sergikr 
birer güzel sanat hareketi olmak itiı...
rile çok şayanıdikkattirler. Ahmet Da
rülbedayide, Ali Avni Glorya sinemasınm 
methalinde, Omer afiş serKİaini bu U
nemanın beş. ad1m ilerisindeki bir apar
tmıanm birinci katında, Saip Mualla 
portrelerini Aero kulubün Üst salonun· 
~ açtı. Heykeltraı Zühtü Türkiyede 
ılk defa olarak açtığı ilk heylı.d sergi
sinin duvarlarmda güzel deıenlerinj le§• 
hir etti. Ressam Üsküdarlı Cevat 8") 
Usküdar resimlerini Tak imde bir mo
bilyacı dükkanında, Ce•·det 8.,y beyaz 
siyah resimlerini sabah fotoğrafhaneıi
nin Üst katında bir sergi halinde Jopla
dılar. Bütün hareketler artık Türkiyc
de seneden seneye arzıdjdar eden Ga
latasaray sergilerinin inhisarcı mevcudi
yetinden b8§ka için için yaşayan b\r 
gençlik ordusunun yürümekte ilerlemer.
te olduğunu bir defa daha ilan ve iıp.ıt 
etmiı oldu. 

Ciimhurj.yetin onuncu yılını idrak et
tiğimi:. 933 senesi üstat Ali Rıza Bey 
merhumun metrUki.tından ücuda getİ· 
rilmiı sergi ile hatlar. Bu sergi hallıe
vinde açıldı ve üstadın iki yüze yakın 
deacn ve krokilerini ihtiva ediyordu. 
Bu sergiyi Hamit Necdetin sercisi takip 
tti. Galatasaray mektebi salonunda 

açtığı bu sergi hakkında yazdığım ten
kıdi bir makale üzerine Hünit Necdet 
bana bir cevap verdi ve bu cevap ta ken .. 
diıini ve eserlerini metetmeğe kalkıştı 
Bir sanatkarın kendi eserlerini methüse· 
na etmeğe hakkı olup olmadığı meselesi 
ortaya çıktı. Ben, Hamit, Peyami Safa 
ve Nurullah Ata aramızda bunun mü
nakaıaunı yaptık. Münakatıılar epey 
uzun sürdü. Çıkan netice Tiirkiyede 
Anclre Lothe'un töhret bulmasından iba
rettir. 

On senelik resim harelı:etlerini bülô.
oa eden yazmıı son ve cüul bir teteb
büıiin kaydile bitirmek iıterim. 

Eylülde altı arkadaı hirlqerek lıir 
gnıp ricuda getirdiler ve ismine '"D,, 
gnıpu dediler. 

"D,, grupu bet re.oam Ye lıir ı..,,tıel
trattıuı mürekkeptir. Abidin Bino, C... 
mal Sait, Zeki Faik, Nurullah CftDAI, 
heykeltrat Zühtü ve ben. 

.. D,, grupu Teırinievvelin 
pazar günü Beyoğlunda eslıi 
solooluğu yanmda küçük bir 
ilk sergisini açb. 

sekizinci 
Rus kon
mağazada 

Bn sergide Jalnız desenler teflıir e
dildi. Etrafında çok aJika ve rağbet cö
ren °DH p-upu timdi onuncu yıl bayra
mının şevk ve n~şeai içinde ikinci ser• 
ııiıini bıızırlamakla mefgulclür. 

Ankarada inlali.p seraioi hazırlandı. 
Türk resMUnı bu sergide bir imtihan ıe
çiriyor ve bütün memleket bu on senelik 
bakaloryasının neticesini heyecanla bek• 
liyor. 

Elif NACI 

Cümhuriyetin on yılı 
içinde Bankalarda 
biriken paraların 
miktarı 4 milyon Iİ· 
radan 40 milyon Iİ· 
raya yükseldi. 
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Sa.tanat yıkılır~en 
Buadan tam on yıl evvel bir ge

ce yarısına doğru uğuldayan rüz
gur dindi. Her bir yana derin bir 
sessizlik ;;indi. Gökteki bulutlar si 
tindi. Yırtılmaz zannedilen karan
lıklar delindi. Ufkun ta derinlikle
rinden bir şalak, hayır bir nur doğ 
du. O nur, ülkemizin üstüne kanat 
geren kara kabusu kovdu. İşte Tür 
kün kemiklerinden kurulan zafer 
abide.eri ile süslü koca bir tarih 
yık1'dı. Altında saltanat, o kor -
kur:ç heyula kapandı, kaldı .•. 

büııe kadar samur kürklerle sa
ray!ar döşeyen, peruze taşlardan 
na ar :ı.lılı taht~ar yaptıran, inci el
mastan taçlar giyen hakanlar! .• 
Sen artık bizim değil yalnız eski -
yen tarihin malısın. Tatlı sulu mer 
raa havuzlarında kız oynatan sul -
tanlar!. Sen artık bizden haraç al
mıyacak, ancak Garp şairlerine ha 
yal/er, hurafeler vereceksin. Şa -
hım! .. anber kokularına boğulan 
somaki sütunlu salonlarında nazlı 
cariyeler sana envai içkiler sunma
J-ac.ıklar. Malta taşlı dehlizlerinde 
esir ka~ınlarına sırım kollu harem 
agaLarından kırbaç attıramıyacak
sın. Millet kan kusarken sen lal 
renhli şarabını içtin; yurttaşın in-
1..r .. en sen gazelhanları dinledin. 
~Eıdabatta odalıklarına verdiğin, 
Sultanlarına nazenin bir tebessüm 
i_ ı,ı nİbe ettiğin mallar, mülkler ki 
min? .. Sana zümrüt başlı hançeri
ni bu mil!et "süs olsun" diye mi be 
li.ıe taktı? Yoksa gene milletine 
b·r cd:at korkunçluğu saçmak i -
çin mi? .• Kementle boğdurduğun 
ve=irlerinin oğulları senden dava
rı; hem Saltanat hırsile acımadan, 
t:tremeden birden öldiirttüğün yüz 
on sekiz şehz:ıde kardeşin ile be -
raber! .. Kara Kurum ovalarından 
çıktığından beri babalarımız ba -
ban a omuz omuza çarpışmadı mı? 
Babanla beraber çadırlarda gece -
leyen , birlik olup cenkleşen kah
ramanların evlatlarına sonra ne -
dt0:n zulmü reva gördün? Babanın 
başına binbir zafer çelengi takan 
cc·ur mil!cth::- •"esini duymaya -
cak kadar kalın dwarlı saraylara 
n · •. ,. ı.a.,,.ndın?.. Kosva ovalarını 
ı;ala!arı ile temizleyen, Bizans sur
larını yumruklarile delen, Çaldı -
ran sahrasında göğüslerinden bürç 
ler kuran kahramanlara şükran 
/.orcun bövle mi ödenir? .. Yoksa 
harp meydanlarından ganimet gi
bi top!a-lığın iç oğlanları, prenses 
bozuntuları can yoldaşını düşman 
görecek kadar mı ali Osman kanı
nı bozdu? 

En nihayet evl.ulını, torununu 
Çanakkalede senin sarayına siper 
yapan ihtiyar nineleri yabancı çiz
meler tekmelerken, sarayının süs
lü taşları kadar duygusuz kaldın. 
E.Jet, vatamn dört bucağından bir 
enin yükselir, son kalan her karış 
toprak için bir can eksilirken cari
yelerinin sazını, gözdelerinin sözü
nü dinledin. Ne mutlu sana gazası 
babasmdan miras hakanım! .. Deb
de'.Jeli •efahathanenin önünde pı
rıl pl' ı' cilalı topları ile heybetli 

'ıeybe'li d·••an düşman zırh 1ıları da 
rrı sen: irkiltmed;? Bu zevkin ne de 
• ;~ , v' us •dı•r. Sult-znım! •. O vakit 
Suri:vede, Süveyşte, Sarıkamışta 
ka·deşlerinin çoğunu gömen bir a
vuç Türk hala cenkleşİyor, anayur
du kurtarmak için silahında kalan 
sorı kurşununu atıyordu. Ya sen, 
ya sen! .. Esaret zincirini milletinin 
boynuna takmağa savaşan düşman 
ların ellerini sıkıyordun. Onlara 
yaranmağa çalışıyordun. Böylelik
le sefih zevkler dolu gecelerinin 
sabahı gelmiyecek sandın. Değil 
mi? Düşünmedin ki , Türk dü~ma
na el değil. kan verir, tan değil 
can vf>rİr. Düsmanla bağdaşanı bu 
mHlet haf değil vatanda, bile yap-
maz ... 

işte bundan tam on yıl evvel bir 
ge~e zafer yoldaşı silahlarımız kı
nından fırlamış, neşe yağmuru fış 
k r ·,. Cürrhuriyeti selamladı. 
Saltanatı, o korkunç heyulayi se -
lc:met 1edi. Türkün kanile bezenmis 
al şallara bürünen şah babasını,; 
yanına, ta, bir hiçliğe kadıJ1.r ! •• 

Sll'tanatın mirası 
M;lli gaye, milli davamız Lau

Mnne beratı ile tahakkuk ettikten 

sonra vatanımızı İmar için milleti- madenimizden, su kuvvetile isle • 
mize yeni bir cidal sahası açılıyor yı<n körüklerle hava verilen "yük
du. Çok uzun senelerden beri birik sek izabe fırınlarının" azametin -
miş ihmal, biribiri ardı sıra çıkan den büyük bir sitayişle bahsedilmek 

harplerin bıraktığı boşiuk, yurdumu tedir. Buraya Avrupadan binlerce 
;,-:zn her köşe, bucağında görülen ziyaretçi gelir, bu sanatteki kudre
hara~i hepsi, amma hepsi a~ılan timizi hayret ve takdirlerle seyre
devıın yalnız ıayme terke- derlermis. Memleketimizin her ta
diliyordu. Bu büyük ihtimam rafında toplar dökülüp, gülleler 
ancak en müşfik ellere en .. arıei e - yapıldığını "divanı hümayun" emir 
dilebilirdi. O da bizzat Millet eli- terinde okuyoruz. 
dir: Cümhuriyet!.. Velhasıl hangi cepheden mille-

Dünün bütün köhnelikleri atı- timizi ve ülkemizi tetkik edersek 
lacak, hurafeler dolu düşünceler si edelim, daima ileride olduğunu 
linecek, milleti ruhunda yaşayan görürüz. Fakat son asırlarda ise 
iman ile yepyeni rejim kurulacak bir duruş, hatta gerileyiş vardır. 
Şu birkaç kelimeye sıkışan gaye - Avrupada ise muntazam bir terak
nin tahakkuku kolay değildi. Çün- ki ve tekamül göze çarpar. Bu mü
kü altı asrı aşan saltanatın mazi- vazenesizliği de milli servetimiz • 
sinde bu <-'.ıe.ler uğuruna atılmış den ödemek mceburiyetinde kal -
temel yok . .Vakıa tarihin şan sahi- dık. Birçok fedakarlıklar ettik, bir 
lelerini. y~zan Türk kavmi Bodin çok ağıt yükler altına girdik. işte 
kaielerını yıktıktan sonra Mısırla vaziyeti hülasa edelim: 
Viyana surları arasında koca bir Türkiye "tanzimat devri ile" Av 
imperatorluk kurmuştu. Fakat har rupa "halkai düveliyesine" girdiği 
cı temiz Türk kanından olan bu tarihten itibaren muntazam istik. 
muazzam ülke bazan lıitfu şahane razlara başlamıstır. lste her sene 11 

L-'rle, bozan goze batan idaresizlik lınan borçlar: ' ' 
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2 numaralı 

desi ile idam fermanını kabul et -
miyen Türk, hakkı olan istiklali i
çin de bu yoksulluk içinde harika
lar yaratrak beş sene çarpıştı. Ha
yır yalnız çarpışmadı. 762736 ki-

grafik 

ithalat ve ihracatı 
fark: 

1923 

ve aralarında 

1931 

terle yıkıldı. Zaptedilen yerlerde Almd•ğı izafi kıymeti 
harsi teşkilat, içtimai bağlantılar •eneler albn frank'• -

Hak;k; lnrmeti lometre murabai arazide yeniden 
altın frank'I . ~ b k k d ' k / 

ihracat 
ithalat 

Milyon kilo 
368 
497 

Milyon kilo 
667 
450 

yaralan milli b.r gaye ve kültür 
tohumu ekilmedi. Zaten saltana -
tın altt asır.ık siyasetini ö!çüp, biç
meğe imkan yoktur. O tesadüfün 
sevkile yürür, tamamile günlük i
di. Bunun içindir ki, en haşmetli 
devirlerinde bile memleketin istik 
bali, inkişafı yolunda dökülmüş 
nüveler bulunamaz. Yalnız salta -

1854 75.000.000 
1855 125.000.000 
1858 125.000.000 

1860 50.000.000 
1862 200.000.000 
1863 200.000.000 
1865 150.000.000 
1865 909.091.000 
1869 555.000.000 
1870 792.000.000 
1371 142.000.000 
1872 278.155.000 
1873 694.447.000 
1874 1.000.000.000 

60.000.000 
125.000.000 
95.000.000 
31.000.000 

136.000.0GO 
142.000.000 
99.000.000 

454.545.000 
338.885.000 
254.430.000 
104.025.000 
273.972.000 
413.194.000 ı 
453.000.000 

İr hü umet ur u, ceş i at yaptı. 
lzmfr kıyılarında, Edremidin sarp 
kıyılarında gayrı muntazam atılan 
ilk İsyankar müdafaa kurşunlarına 
afyonun son hücumunda düşman 
istihkamlarına ateşler püsküren 
top gülleleri, şarapnelleri yetişti. 
Hem birbiri ardım bırakmadan ..• 

- 368 + 217 
Bunun kıymetlerini ele alacak 

olursak, 

ihracat 
İthalat 

1923 

Milyon L. 
85 

145 

1931 

Milyon L. 
127 
126 

Lausanne imtihanlarile yaşamak 
hakkımızı tanıtmak için Garp siya- - 60 + 1 

setinin önüne çıkan heyetimiz her Olduğunu görürüz. 1930 sene • 
sinde ise ihractımız ithalatımızdan teşkilatı tam bir Türkiyeyi temsil 

ediyordu. Hem ba?ında milletinin 3.910.000 Türk lirası fazla olduğu 

natın mülebell,r, değ~şmiyen bır tek 
siyasetı vardı: Uını taassup! .. Am 
ma ain değil, her padişahın kanaa
ti ite ı.iıaz daha hurafeleşmiş, ba· 
:um gü.ünçlüğıi kadar ko7kunçlaş
mıs bir taassup!.. Bu arada milli 
bi:ıik akla gelmemiş, dil birliği dü Yekun 5.296.190.000 3.030.882.000 
~ünülmemiş, siyasi birlik yaratıl - Altın frank 
mamıştır. Halbuki manevi rabıta· 
ları kuvvetlendirilmiyen ana baba 
bir kardeşlik de inkıraza mahkum 
clur. Netehim, tarihin en eski za • 
manlarındanberi Türk yurdu o!an 
i~ Anadoluda, "Karamanlı Rum" 1 

diye lakap takılan, türkçeden baş
ka dil konuşamayan, bütün adet, 
anana, akideleri Türk olan, kilise
lerde ayini türkçe yapan, Allahına 
türkçe yalvaran ortodokslar vardı. 
Bunlar küçük Asyanın göbeğinde 
asırlarca 'fürk camiasından tama
men ayrı bir ırk olarak muhafaza 
edilmesi bu siyasetin çok dikkate 
şayan bir safhasıdır. Antrepoloji 
sahasında da Helen'likle bunlar ara 
sında bir rabıta bulmağa bugünkü 
ilmi tetkikler müsait değildir. O 
halde Romalılıktan, müdevver ve 
muharrel Rum ( Romei) damgası
nı vurarak tecrit keyfiyetinin hik
metini anlamak oldukça güçtür. 
Bundan sonra Balkan ve T unayt 
aşan mıntakalarda Türklüğün di
ğer müthiş propağandalarla kuv
vetli milliyet mücadelesinde mağ
lıip olmamasına imkan mı tasav

minnet ve şükranını kazanan Gazi- nu ayrıca zikretmek icap eder ki 
si olan Türkiyeyi ... Bu "hatifi kuv bu Türkiye iktısat tarihinde ilk de 
vet" orada da iğbirarla karısık hır fa yazılan bir vak'adır. Yukarıda-
çınlıkları, politika oyunları:.ı ça • ki grafikte de görüleceği üzere da 
buk eritti. ima ithalatınıız açıktı. Bu da sene 

Cumlıur.1. yefa kavı S, uktan sonra lerin çoğalması ile Türk iktısadını 
tahrip eden amildi. Vakıa 1931 se 

Ve nihayet sulh ile beraber Türk, nesindeki ihracat fazlalığı bir te-

vur edilir? •• 
Tarihin yüksek şehadetini, ve

sikalarını hiçe indirerek yüce bir 
nesli dört yüz çadırlık bir kavme 
indirecek kadar hakikatten uzak· 
lasmak yine ancak bu taassubun 
d~r çerçevesine girebilir. 

Muharrem kararnamesinden son
ra alınan para da işte (1) numa
ralı şema'da bariz bir şekilde gö
rünmektedir: 

1 numaralı grafik 

Türkiye Cümhuriyetine de ka- nakus göstermektedir. Fakat gene 
vu~tu. Şimdi artık her sahada bir bir fazlalıktır ve memleket lehine 
imar faaliyeti başlaması lazımdı. müvazeneli bir ticaret alemi
Bu müşkül iş iktısadi istiklalimi miz olduğunu isbat etmektedir. 
yartacaktı. 1923 den 1930 senesine u 'kt d' . r 
kadar gümrük istatistikleri gene ıınyanın 1 ısa 1 vazıye 1 
ithalatmızın ihracattan fazla oldu Biz ticaret hayatı.mızda bu mu-
ğunu gösterir. Fakat buna mecbur vazeneyi muvaftakıyetle tesis e -
duk. Çünkü memleketimizde kara derken bir kere de dünya iktısadı
nakil vasıtaları kıt, ihracatı berta- nı gözden geçirelim: 
raf edelim, dahili istihlakatı temin Umumi harbin mezahimini, yor 
edecek fabrikalarımız yok. Kabo- gunluğunu omuzlarında tatıyan, 
taj hakkımızdan istifade için gemi • daha yaralarının sızısını unutmı -
!erimiz ihtiyaca kafi değil. İmar i- yan beşer yeni bir felaket ile kar-

' çin inşaat malzemesi lazım ... Bun- şılaşmıştı. lktısadi buhran!. Dü -
lar temin edilmedikçe her sene ge nün cılız gençleri biraz refah bek· 
ne Türkün alın terinin bedeli, milli !erken bu yeni darbe ile kıvranma 
serveti harice gidecek. İşte son ğa başladı. Zehirli bir gaz 
1931 e kadar dokuz senelik ithal "b' ) b k'b 1 h" Bu alınan paralar ne oluyordu? gı ı yayı an u a us a u-
ettig"imiz ı'mar malzemesi: kum" ti · .. ·· e yıg· lan Bu sualin cevabını tarihin yaprak e erın onun ı me-

Türk lirası 1 1 1 ld T k. ti' larında birer sefahet abidesi gibi se e er şun ar o u: er ı -
parıldıyan debdebe, daratında bu- ln~aat kerestesi ve 14.788.000 caret, iflas, bütçe açığı, işsizlik. .. 

ag"açtan mamul malzeme. M ·• t db. 1 'dd ti d'k labiliyoruz. Kısmen de, 0 debdebe evzıı e ır er şı e en ı çe 
Cam, ta•, çimento, alçı 45.116.000 d ti k ti d" Se le h ve darata bir emniyet, sigorta va- Y er er uvve en ı. ne rce er 
Mamulatı madeniye 191.687.000 · "t h 1 d 1 Et"t zil esini gören askeri ive bahri ihti- cıns mu e assıs ar yaz ı ar. u -
Makinelr 80.952.000 1 tt·ı f"k' l t d yaca sarf ediliyordu. Hir bir zaman er neşre ı er, ı ır er çarpış ır ı-

~ Vapurlar, vagonlar, 44.332.000 ) H b. ta b h .. · memleketi imar edecek, verimli ser ar. ar ı ara n u ercu merç ı-
vet membalarını işletecek, refah arabalar. çinde her kafadan bir ses yüksel-
gelİrecek yerlere bir hisse ayrılmı- di. İşte birkaç hülasa: İstihsal ka-

Yekôn 376.865.000 b'I' · · d' • t ft 
• vordu. Sultanların gög"üslerine sı - ı ıyetının artması, ıger ara an 

l~te görülüyor ki ithalatımızın · 'bl'k k b"l' t• · 1 ra, sıra dizilen elmas, pırlanta, in- 7 ıstı a a 1 ıye ının aza ması, ma 
en mühim kısmını memleketin imar k' ) al' b d cilerin ışıldayışları yarının karan- ıne eşme, rasyon ızm, unun o 

· . ve iktısadi inlci~afını temin edecek • d • · · J'k · faz iıg" ını örtüyor gibiydi. Evet, mem· ' gur ug uışsız ı ' sermayenın -
malzeme teskil ediyor. Bu saha- ) k' f 1 f · 1 •t• leket aleyhine harici ticaretimiz · a ar, az a aız a ması, ı ıma-

l larda terakkimizi ayrı, ayrı tetkik d k 'h d ·· Türkün sanat ve iktısat saha a- muntazam arık aösteriyordu. İşte ın tena usu ve nı ayet unya ser 
~ 0 

• etmeden rakamların mukni ·~ı.a - t" · t' t' · mum'ı har rında da rok ileride bulunduğu ta 1878 den 1915 senesine kadar it - .,..,.... ve mm ve ıcare mm u -
,. detini ele alalım: işte f924 senesi b" l'b' t" d'•' bı"r hot 

rihin sahifeleri ile müsbettir. ipek- halii1 - ihracat farkımız, da 2 nu - ile 1932 senesinde memleketin ihti ın ve ga ı ıye ın ver ıgı -
cilik ilk defa miladı lsadan 3000 maralı grafikte görünmektedir. yacı için ithalatmızm bazı madde- ~i~~:~:::~k:::;.~e ve gayrı ta -
sene evvel Çinliler tarafından keş- iki numaralı grafikte görüldüğü ler üzerinde azalışını seyredelim: 
fedilmiştir. Fakat bunun ticareti üzere ithaliitımız ihracatımızdan 1924 1932 Buna çare olmak üzere Lausan-
Türklerin elinde idi. Türkler Çin- 388 milyon lira fazladır. Otuz beş ne'da Cenevde, Londrada resmi 
den aldıkları ipek malları kervan- seneye taksim edersek senevi on Deri mamulatı T. L. T. L. ve daha bir çok şehirlerde hususi 
!arla dağlar arasına sıkışmış olan milyon altını geçiyor. Bu fark na- "ayakkabı, her şampanyalı konferanslar aktedildi 
tarım çukurluğunun ortasındaki sıl kapanmıştır? .• işte bunun bir nevi çanta, kos- Milletler cemiyetinde, komisyonla•' 
kumlukların kenarını takip ederek kısmı alınan borçlarla ki, bu müddet tüın ve saire 503.539 5.473 da içtimalar tevali edip gitti. Bu -
Gobi çölünden gelen yollarla Te. zarfında aldığımız borç yekunu l~lenmiJ deri 3.611.523 468.203 güne kadar alınan netice ise: Yarı 

•d' d k G 94 ••5 000 altın lı·radır bı·r kı·mı Yün kuma, 10.845.122 2.767.244 h f 1 k .. .. .. rekavan geçı ın en geçere arp ,v ' • • Trikotaj 3.184.217 297.378 na, ataya, ge ece aya, onumuz· 
havzasına iner, ve /randan mezo • İse, Kıbrıs, Mısır, Rumeliden alı • Pamuk men- 52.880.829 tG.357.191 deki seneye havaleden ibaret-
potamya Suriye ve Akdeniz kıyı. nan tavizat ... Fakat geriye kalan sucal tir. Fakat bu arada ümitler biraz 
farına getirirlerdi. Bazan bu ker • mühim açık doğrudan doğruya mil ipekli mensu- 1.434.017 168.634 daha kırıldı. Darlık biraz daha art 
vanlar Taçin (1) ülkesi denen Bi- li servetin azalmasile ödenmiştir. cat tı .. Altın yığınlarına gömülerek 
zanıı imperatorluğunun içine ka. Milli servetin azalmasile 'halk lak- ~~~':nto 12·i~~:~:~ 3·0~~:~~~ kendini buhrana kar,ı müdafaa e-
dar uzanırlardı. re düşer ve binnetice her türlü is • Çivi ve civata 1.819.286 624.67!! deceğini zanneden koca ülkeler 

Cengizin küçük oğlu Mongol tihsal sahalarımızdaki sermayenin artık en feci vaziyettedirler. Yapı· 
kralı Hühilayi ipekçilik hakkında erimesini intaç eder. Memleket ik- 87.297.438 23.746.428 lan sun'i refah a,ıları hiç bir fai • 
ilk kitabı nesretmistir. Bizans kralı tısadi bir izmihlale doğru sürükle- Sekiz sene zarfında memleket de temin etmiyor. iptidai maddele 
Jositan milattan S52 sene evvel nir. ihtiyacı için harice gönderdiğimiz ri, sanayi teşkilatı, gen_i, ~e bol .pa 
Tu"rkı'stana seyyahlar göndererek I paradan 53.551.000 lira kazanını' zarları ile iktısadi tecrıt sıyasetıne 

ktısadi vaziyetimiz zayıflarken 1 B ·k d bu sanati memleketine celbetmiş - 0 uyoruz. u para 1 tısat aSt"ın a en müsait ve buhrana en müka -
siyasi varlıg"ımız da her gu"n h. · · d'l y·· d tir. ' ıç te ıstısgar e ı emez. uz e vim farzedilen Amerika sanayi is-
yenİ zarbelere uğrayordu. Bir- yetmi• dercesinde bir tenakus var. ·h ı·t 1931 senesı·ndekı' vazı· 

Ku'"ru'"k Asyaya maden •anayı"ı'- b. · · k. d h l b'I ' tı sa a ının 
,, 

0 ırını ta ıp e en arp er ı - B b d d ·· k u a~ ön ürücü, goz arartıcı yetinin daha evvelki senelere na -
t•) Me'hazler: nin de beşiği denilse mübalağa ad h3Ssa son otuz senede Tür- bir muvaffakıyettir. Görülüyor ki, zaran nisbeti: 

M ·n cledilemez .• Daha birkaç yüz sene kiyeyi çok yordu. Bir çok vatan · "h 1 k b'l. · · 'th ı· • •tler o•miveti statistiki. 1931/ 32. ıstı sa a ı ıyetırı arttıran ı a a 1930 S. nispeten tenakus miktarı % 13 
Tfü!<iye Côimburiveti s!atistiki. evveline kadar bu zenaatin en gü- parçalarını kopardı. Haricen biten tımız memleket aleyhine değildir. "' 30 
Ba"h Houiller d'Heraclee .... G.Ralli. cü o!an demir madenin;n işletme bı'r didisme."İ dahili ig"tis.as,lar kar- 1929 " " " " -" • İ•te s.u adetlerle anlıyoruz ki iktı • · ot 40 
L~ developpement de la Tur- t>e t'zaLe•rnJe u"«t~t vazı·yetın' de r d B lk T bl h 7 1928 " " " " ' 0 

. 0 ı;ı " w şı.ayor u. a an, ra us, arp- sadi inkişafa doğru yürümüşüz. 1 · d 01 8 1 
rp•t!c •• ~· ,;. d .. : ·. . 1. Brandt. imi~iz. Evliv:ı Çelebinin ha.tıra- leri, Havran, Arnavutluk İsyanla - Bu hususla kanaatı.mizı· daha kat'i Tır. 193 senesın e 70 d o an 

da bu miktar hiç te küçük görü
lemez. 

Amerika küçülen dünya tica
retinde de kısmen mevkiini kay
betmiştir: 1929 senesinde dünya 
ticaretinin o/0 13.87 sini tem!n e
derken, 1930 da 12,61 ne düşmüş
tür. İthalatı ise: 

1928 1929 1930 

m. al. dolar m. al. dolar 
4.078 4.339 

ihracatı ise: 
1928 1929 

M. al. dolar 
3.200 

1930 

m. al. dolar m. al. dolar m. al. dolar 
5.030 5.157 3.782 

Olmuştur. 
lngilterede de adetlerin tena

kusu aşağı yukarı ayni nisbeti 
muhafaza ediyor. işte ithalatı. 

1928 1929 1930 

m. al. dolar m. al. dolar 
5.233 5.407 

ihracatı da : 
3.521 3.549 

m. al. dolar 
4.661 

2.778 

Dır. Son iki senenin istatistik
leri henüz elimize geçmemış ıse 

de gazeteler. risalelerde intişar e
den yazılardan anlıyoruz ki vazi
yet daha ziyade vahamet kespet
miştir. Artık son zamanlarda bu 
iki hükumet - belki ihraç kabi
liyetlerini arttırmak İçin - para
larının kıymetlerini düşürmekte 
biribirleri ile yarış ediyorlar. 

İngiltere ~ibi muhafazakarlı
ğın en muti hizmetkarı bir dev
let 1932 kanunusanisindenberi bu 
oyunu muvaffakıyetle sahneye 
koyduktan sonra Amerika seyirci 
kalamazdı, 

Fransanın vaziyeti de - al
tın mikyasını muhafaza ettiği hal
de - bu iki büyük hükumetten 
daha İyi değildir. Bugün Fransa
nm ihracatı son aylar zarfında 
dörtte üçünü kaybetmiştir. 1929 
senesinde "50,, milyar frank iken 
1932 de "19,. milyara düşmüştür. 
1933 senesinde İse 1932 ye nisoe
ten yüzde on daha azalmıştır. Bu 
badireden hemen hic bir devlet 
kendini muhafaza ed~emiştir. 

Bir fikir edinmek için 1929 se
nesinde dünya umum ticareti 68 
milyar altın dolar iken 1930 se
nesinde 55 milyar altın dolar ol
duğunu zikredelim. 1933 senesin
de - umumi darlığa nazaran -
daha tenakus şüphesiz çok aşa
ğıya inmiştir. Bu adetlerin feca
atini müstakbel istatistiklerde gö
rece~iz. 

Dünya umum ticareti azalırken 
iptidai maddelerin fiati - arz 
ve talep kanunu haricir;~ çıkamı
yacaiiı cihetle - mühim miktar
da düşmüştür. işte bazılarını göz
den geçirelim: 

1929 1930 1931 

Bakır her tonu 
Kurşun " 
Çinko 
Kalay 

Dir • 

" 
" 

at. 
frank 
2.116 

576 
616 

4.456 

al. 
frank 
1.541 

448 
418 

2.771 

al. 
frank 
987 
300 
283 

2392 

Acaba bu vaziyet nereye gide
cek? Dünya efkarı umumiyesini 
işgal eden en mühim nokta! ... 
Herkes şimdiye kadar çektiği sı
kıntıdan vazgeçti, fakat daha ne 
kadar çekecek?.. Buhran, geçici 
ticari darlıklara dendiğine naza
ran muvakkat olması lazım ... Hal
buki günler, aylar, senelerin teva
li si buhranı arttırıyor. Bazı iyi his
leri tenmiye ederek ümitli vaziyet
ler hadis olmasına rağmen devam 
etmiyor. 

Bu badireye kartı da alınan 
tedbirler henüz umumi değil, mev· 
ziidir. Bilhassa her memleketken
di yağ ile kavrulmağa çalışıyor. 
Bu tedbirlerden de şimdiye ka
dar hiç bir müsbet netice çıkma
dı. Bilakis daha ziyade darlık art
tı. 

tik kalın gümrük duvarlarını 
kurmakta milletlere rehberlik e· 
den Amerika son orijinal tedbir
leri ile bu hususta da birinciliği al
dı. Dimağında sakladığı tedbir· 
!erin gururu ile Londra konferan
sına gelen Roosevelt'in vekilleri 
iktısadi emellerini dikte ettireme
yince memleketlerinde cidden 
havsalaya sığmaz "Bir iktısadi 
kalkınma,, programı tatbikine baş· 
!adılar. Bir taraftan doların fiati 
cebri olarak düşürüldü. Diğer ta
raftan ise İptidai maddeler fiati 
arttırıldı. Haftalık çalışma saati 
32 - 35 arasında teshil edildi. Bu 
suretle memleketleri dahilinde a· ~"u~ d... " ustrıe mıncra e. tında Selanik civarıncla!zi demir k I d' k · · İşsizlerin miktarı son sene e yüz-

Re•,.,,i ~ir~ler ve sirketlerden alınan rı .... ilc'ih. En son umumi harp mem olara ku~et en ırme ıç~n umum de 
11 
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lış kabiliyetini arttıracaklarına, İt· 
sizliğe mani olacaklarına kani i
diler. ilk zamanlarda hakikaten 
Amerika dahili pazarlarında 
- kendi ümitleri kadar değil ise 
de - bir hareket uyanır gibi ol
du. Bir takım iptidai maddeler fi. 
ati arttı. Fakat son günlerde ge
len ajans telgrafları, borsa haber
leri bu fiatlerin yeniden sukutu
nu bildiriyor. Maamafih: Daha 
Roosevelt'in programının tatbiki 
devam ettiği cihetle şimdiden kat'i 
bir kanaat ibrazı doğru olamaz . 
Yalnız ihracat İçin Amerikanın 
bu demagojik iktısat siyasetinin 
dahilde olduğu kadar fayda 
hiç bir zaman temin edemiyeceği 
iddia olunabilir. Çünkü iş 
saatlerinin azalması, dola · 
rın düşmesine rağmen istih-
sal rr.asrafını ayni seviyede tuta
caktır. Bir taraftan temin edilen 
karı diğer tarafın nazarı ta • 
rnamen izale etmektedir. O hal
de ihraç ed:lecek mal daha ucuz 
olmnya~ağı gibi, buna mukabil 
alınacak e:nebi pa,aya mukabil 
fazla dolar da meml.el<et dahilin
de fazla it göremiyeceklerdir. 

Avrupa hükumetleri de buhra
na kartı aldığı tedbirlerden hiç 
biri müsbet netice görmemittir. 
Belki lngiliz lirasının sukutu ve 
lngilterede umumi hayatın altın 
sterling zamanındaki seviyesini 
rnuhafaza etmesi, belki dahili ti
caretleri noktai nazarından büs
bütün faydasız olmuttur denemez. 
F alrat netice itibarile ticaret açı
ğı artmıştır. 

Gümrük duvarlarına sığınmak 
dünya buhranına karşı kat'i bir 
rnüdafaa vasıta"' olmadığı artık 
tebeyvün etmiş bir hakikattir. Bey
nelmilel alış - veriş havatı küçül
tlükce dahili piyasalardaki hare
ket te az"'.lır. Yirminci asırda in
sanlı<;ın ihtiyaç sahaları o kadar 
ı>enişlemiş, yervüzü fennin ternk
kiyatı a .. o kadar daralmıstır ki, 
b""lu avrıca sun'i manialarla kü
cült,,eP.e. ufak, ufak parçalara 
ıw,....,,,.,.a imkan TTtevcut değildir. 
H'lı uki h;r tar,.flı menfaat temi
ni kaygusile başlayan bu hareket 
bir mukabil tedbir oldu, müteam
mim bir şekil ald~. Nihayet geçir
diğimiz had devreye girdi. 

Eğer bugünkü vaziyet bir buh
ran ise, geçecektir; ya değil ise! .. 
Evet , bazı k imseler eski asırların 
karanlık yapraklarını karıştırarak, 
geçen fena günlerle mukayeseler 
:ı.:aparak bu keşmekeşe buhran ye
rıne yeni bir teşhis koyarak "İn
hitat,, diyorlar. Böylece beşer ta
rihinde yeni bir devre açıyorlar. 
Noktai nazarlarını kuvvetlendir
rnek için insanların mazisıni Ku
runu Ula, Vüsta, Uhra diye değil 
Tat devri, Fütuhat devri, Din dev
ri, İktısat devri diye taksim edi
Yorlar. Bu devirlerin doğut ve 
Yükselitlerini, vazifelerini yaptık
tan sonra ölütlerini tetkik ederek 
iktısat devri ·de artık ölümünün 
son ihtilaçları ile be9eri sarstığı
nı ve hırpaladığını iddia ediyor
lar. Bu da bir görüt tarzı! .. Ne 
dereceye kadar doğru olduğunu 
da zaman, amma daha çok uzak
ta olan zaman gösterecektir. Yal
nız bugün orta yerde tebellür e
den bir hakikat vardır. Umumi 
harpten evvelki ticaret şekli bir 
tahavvüle doğru gitmektedir. Fert 
ticareti yeni, yeni tahditlerle kü
-;ülmektedir; onun yerine millet
ler ticareti hakim olmaktadır. Ar
tık harici ticaretler son kleringler, 
takaslar, kontenjanlarla tamamen 
hükumetlerin kontrolu altına gir
rniştir denebilir. Belki yakın bir 
atide bunları tanzim eden kanun
ları, mütemmim tetkilatı yeni ik
hsat kitaplarımızda okuyacağız. 
O vakit dünün tröstleri, sendika
ları, kartelleri yerine hükumet 
münasebetlerine, çarpışmalarına 
şahit olacağız. Bugün bir farazi
yeden fazla kıymet verilemiyecek 
olan fU düşüncelerin tahakkuk 
etmiş cephesi, iktısat aleminin 
devletçiliğe doğru yürüyüşüdür. 
Alı, • verit hayatında hükiimetle
rin nazım hatta bir çok kısımla
rında da idareci olmak mecburi
yeti tevekki olunamıyan bir key
fiyettir. Ancak bu suretle harici 
ticaretlerde bir müvazene temin 
olunabilmektedir. Bu tekil hakim 
olduğu takdirde dahili ticaretin 
hariç ile münasebettar kısımları
nın devletin kontroluna tabi olma
sı kadar tabii bir teY olamaz. Bu
nun için her hükumet kendi iktı
sat teşkilatını, elemanlarını kuv
vetlendirmeğe çalışıyor, diğerleri 
ile iktısat rabıtalarını sağlamlaş
tırmak siyasetin hedefi!.. Artık 
iki devlet arasındaki dostluk mi
yarı ticaret kantarıdır. Zaten son 
konferanslarla da siyaset ile ti
caret o kadar girift bir h~le gcl
rniştir ki. münakaşa mevzularında 
hamdsinin riva!İ, hangis!niıı İl;tı-

sadi olduğunu ayırd etmek imkan
sız gibidir. 

TUrkiyenin on senelik iktı
sadi inkisafı: 

' Dünya bu keşmeket içinde çır-
pınır, umumi ticaret hacmi - bi
raz yukarıda yazdığımız adetlerin 
beliğ ifadesile anlaşılacağı üze
re - küçülürken Türkiye cümhu
riyetinin inkişafını tetkik edelim. 
Her tarafta bariz bir tedenni gö
ze çarparken bizim kanaatimiz 
normal zamanın yükselişi ile mu
kayese edilemez. Binaenaleyh: 
Muvaffakıyetimiz iki taraflıdır. 
Burada tavakkuf edeceğimiz mü
him bir nokta daha var. Cihan 
buhranın tesirile kıvranırken Tür
kiyenin bundan büsbütün tecer
rüt etmesine imkan tasavvur edi
lemez. Belki bu yüzden bilhassa 
Garp ticareti ile alakadar bazı va
tandaşlarımı7.tn mutazarrır olma
sı da pek tabiidir. Bunun tesirile 
hususi mütalealara kapılarak ka
naat yürütmek, ümitsizliğe düş
mek umumi vaziyeti kavrayama
maktır; yahut hllk ve hakikatten 
uzaklaşmaktır. Bizde de bu ı:ıibi ak 
saklıkları doi!uran bütün beşeri 
ezen buhrandır. Fakat a,ai?ı sa
tırlara kısmPn sığdırmağa calıstı
ğımız yük•PHsimiz ı>Özönünde tu
tulursa İ•tikbaJ,. s"alam ve büviik 
hir İTT\anla atılaı.;ı;riz. lstP tl .. v. 
let havalı ve mm .. t terakk;Jni 
;,,;" ""k kısa arlrl .. dilecek nn vıl
tlalc; a<t .. "t •nbelerimi7.l .. ki iler
leyişimizi gözden geçirelim: 

Sanayi inkişafı: 
Türkiyede sanayi hayatında 

milli harbin nihayetine kadar hiç 
bir gaye ve proğram takip edilme
miştir. Bunun için cümhuriyetin 
tevarüs ettiği zamanda mütebel
lir bir sanayiimizin mevcudiyeti 
iddia edilemez. Dünkü Rumeli, 
Irak, Hicazın da dahil olduğu ko
ca Osmanlı İmparatorluğu ülkesi 
ile bugünkü Türkiye Cümhuriyeti 
topraklarının meydana getirdiği 
sanayi hayatı kıyas kabul etmi
yecek derecede yüksektir. 1900 
senesinde münteşir salnamede 
1587 fabrika zikredilmektedir. 
Halbuki bunları ayrı, ayrı tetkik 
eder.ek fabrika ismine müstahak 
olanların ancak 50-60 arasında ol
duğunu görüyoruz. Ekseriyetini 
ev sanayii, el tezgahları teşkil et
mekte idi. 

1902 senesinde "Charleı Mora
witz,, İn Türkiye maliyesi hakkın
da yazdığı eserde bu hususta bi
ze bir fikir verebiliyor. Vakıa bu 
eser Osmanlı saltanatının fabrika 
adedini yükseltiyor. Fakat bunlar· 
dan "23.316,. sı yalnız bir amele, 
23.332 tanesi ise ancak 2 • 3 ame
le kullanmakta olclukları nazarı 
itibara alınırsa bunlara da fabrika 
ünvanı vermek gülünç olur. 

O zamanın fabrika ismi verile
bilecek müesseselerini de dolaşa
cak olursak, iki mühim husus 
nazarı dikkatimizi celbeder. Birin
cisi: Tabiat icbarile kurulmut mü
esseseler, faraza bira fabrikaları 
ki, esasen haricin rekabetine im
kan yoktur. İkincisi ise, böyle e
hemmiyetli addolunacak fabrika
ların Türk olmayan unsurlar eli· 
le kurulması ve kazancının onla
ra hasredilmesi: Selanikte Olym
pos bira fabrikası, İstanbulda di
ğer iki bira fabrikası gibi ... 

Bunlar haricinde Türk ve mil
let sermayesine inhisar eden sa
nayi müesseseleri pek, amma pek 
mahdut idi. Hatta Morawitz'in 
kitabından istifade ederek bunla
rı sayabiliriz. 1500 kadın ve 500 
erkek amele kullanan Hereke, 
Zeytinburnundaki barut ve fişek, 
askeri ihtiyaçlara hasredilen Bey
kozda Tabakhane, Bursada ve 
Haliçte kumaş yapan F eshane fab. 
rikaları vardır. Bunlar haricinde 
kalan Karamürsel ve bir kaç ipek 
fabrikaları istisna edilirse diğer
leri ecnebilerin elinde idi. 

Bizde sanayi in inkitafı 1927 
senesinden sonra Cümhuriyet hü
kumetinin kat'i himaye siyaseti 
ve tatbikatı ile başlar. Evvela bu 
tarihte tetviki sanayi kanunu ile 
fabrikalara bir çok himaye ve men
faatler temin edilmekle beraber 
istihsallerini çok ilerlemİf ecnebi 
rekabetine kartı da vazedilen ye
ni gümrük tarifesinin tatbikine 
başlanmıştır. Bu suretle 1927 se
nesinde ancak 198 kadar olan fab
rika adedimiz bugün "3000,, ni 
aşmaktadır. Bunun memleket ik
tısadi hayatında oynadığı rolü an
lamak için gene rakamların faha
detine sığınalım: 

1913 senesinde nüfusumuz 28 
milyon tahmin eflildiği halde yün 
mensurat istihsalatımız 1.388.304 
metr,. idi. 

1930 1932 

1.680.000 m. 2.200.000 m. 

MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRiNiEVVEL 1933 

Dır. Memleketimizde trikotaj 
sanayiinin inkişafı hakkında bir 
fikir edinmek üzere ithalatımızın 
tenakusunu öğrenmek kifayet e
der. 

Trikotaj ithalatmız: 
1925 1932 

4.121.123 297.378 
Pamuklu mensucat imalatımız 

çok mühim terakki göstermekte • 
dir; İ~te iptidai maddesi olarak 
getirdiğimiz pamuk ipliği ithali -
miz artmıştır. 

Pamuk ipliği ithalatımız: 
1915 1930 1932 

1.176.942 2.000.000 3.500.000 
Buna mukabil pamuklu mensu -

cat istihsalimizin metre adedi mü 
him mikdarda uzamıştır. 

Pamuklu mensucat İmalatımız: 
Sene Metre 

1913 
19~0 

1932 
dur. 

3 fllR!i?O 
8.000.000 

10.000.000 

ipek mensurat şubemizin terak
kiyatı cidden Türk işçilerin!n, ser 
mayesinin göğüslerini kabartacak 
bir inkişaf ibraz etmektedir. Bu 
husustaki terakkilerimiz Avrupa 
sergilerinde, ipek sanayii en ileri 
gitmiş memleketlerde bile hayret ve 
takdiri celbetmektedir. işte bir fi. 
kir hasıl etmek üzere üç muhtelif 
seneye ait sahip bulunduğumuz 
tezgah adedini kaydediyorum: 

1913 1930 1932 

52 480 910 
Dur. 
Memleket imarında baş1 ıca rol 

oynayan cimento istihsalirniz de 
mühim miktarda artmıştır. Evvel
ce kısmı mühimmini haricten ithal 
etmek mecburiyetinde oldu~umuz 
bu metaı da Türkiye toprakları
nın zen<!inlii!inden temin etme~e 
muvaffak olduk. 1932 senPsinde
ki hariçten getirmek mecburiye. 
tinde kaldıı"iımız çimento miktarı 
1924 senesine nazaran dörtte bi
rinden daha aşağıya düsmüstür. 
işte son seneler zarfındaki çim~n
to istihsalatımızın artışı: 

Sene Ton 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

6.841 
20.941 
40.974 
58.840 
65.070 
57.118 

100.435 

Şu adetlerle anlıyoruz ki, 1924 
senesinden 1931 senesine kadar 
bu sanayiin !!Österdiği inkişaf cid
den çok mühimdir. 

Son sekiz senede Kırıkkale ci· 
varında kurub.-ı askeri fabrikalar· 
la Türkiyede bir yüksek sanayiin 
de mevcudiyetini temin edilmiş
tir. Bunlar hPr Türkün eö~silnü 
iftihar ve sevinçle si~irecek mahi
yettedir. Zaten 1337 senesinde 
Kırık demir ocaklarında ve değir
m,.nden bozml\ fabr;t.;alarda top ve 
tüfeği tamir eden Türk askeri sa
nayide de daha neler yaratabile
ceğini isbat etmiş idi. 

Sanayiimizin muhtelif tubele
rini tetki kederken memlekete ve
rim itibarile temayüz eden şeker 
istihsalimiz üzerinde biraz fazlaca 
tevakkuf etmek doğru olacaktır. 
Çünkü, ne tesirle olduğu. pek kat'i 
olarak kestirilemezse de . bu sanat 
şubemiz bir takım fena ve yanlıt 
propaganda zemini teşkil etmekte 
dir. Evet, itiraf etmeli ki, bu sana
yiin memlekette kurulması, kök -
!eşmesi vatandatlara bir yük tah
mil etmiştir. Harici şekerin fiyatı
na nisbeten dahildeki ,eker daha 
nahalıdır. Bunun acaba aksi ka • 
bil midir? Sanayi sahasında biz 
cok ileride bulunan memleketler • 
de de bundan başka türlü mü ha
rekt edilmiştir.? Diğer müstahıil 
ınemleketlerde hükumetlerin prim 
ve hi" bir türlü carelere bat vura • 
rak himaye ettiği, çok uzun senele 
rin verdiği meleke ve amorti edil
mit ıermayelerin mahsulü ile bat· 
ka türlü boy ölçütebilir miydik? 
Vatandaşların aldığı bu küçük yük 
ile memlekette yaratılan faydala
rı tamamen izah edebilmek için 
sekerin kısaca dünya tarihçesin -
den başlayacağız: 

Bundan çok asırlar evvel Hint
liler, Çinliler şeker kamıtındaki 
usareden terbet yaparlardı. Mila · 
dı lsadan bir, birbuçuk asır evvel 
seker kamışından en iptidai bir şe 
kilde şeker billuratı istihsaline mu
vaffak olunmus idi. O zaman bu 
şeker yalnız tıbbi ihtiyaçlarda kul 
!anılırdı. 500 senesine doğru Hint 
liler ilk defa olarak beyaz ve katı 
şekilde şek"r istihsaline muv,.ffak 
olmuşlar, ilk defa da ticaret metaı. 

olarak lrana ithal etmeğe başla -
mışlardır. 640 senelerinde Araplar 
teker kamışı ziraatini Garbe ta • 
nıtmışlardır. Birinci Ehli Salip mu 
harebesinden sonra Şark ile Garp 
arasında bir şeker ticareti başlamış 
tır ve bunun neticesi olarak yavaş 
yavaş şeker istimali de artmağa 
başlamıştır. 1440 senesinde Porte
kizli bir Prens şeker kamışını ilk 
defa Kanarya ve Madera adaları • 
na götürmüş ve az zamanda bu 
ziraat orada o kadar ilerilemit 
ki Avrupaya ihracata başlamışlar 
dır. 

Amerikanın keşfinden sonra te 
ker İstihsal birinciliğini yeni dün
ya almış, Avrupanın pazarlarına 
hakim olmuştur. Bilhassa 1550 se
nesinden itibaren İngiltere, Hol
landa, Almanya, Amerikadan ham 
şeker ithal ederek vücude getir • 
dikleri hususi tasfiyehanelerde ıs
lah etmeğe başladılar. Maamafih, 
bu tarihlerde şeker bir gıda ola • 
rak kullanılmayıp, mualece mad • 
desi idi. Bunun da başlıca sebebi 
pahalı olmasıydı.Fakat çay ve kah 
venin de Avrupa muhitinde tanın
ması bu maddenin taammümüne 
çok yardım etmiştir. İşte bu sıra • 
larda meşhur Alman kimyagerle • 
rinden Markkraf şeker sanayiinde 
mühim bir değişiklik meydana 
getirdi. Pancarda da şekerin var
lığını ortaya çıkardı. Talebesinden 
biri tarafından Silizyada inşa et
tirilen bir fabrika ile teker imali
ne başlandı. Bu suretle şeker is
tihsalinde kullanılmak üzere pan
car ziraati Avrupada bir mevki 
aldı ve şeker kamı~ına karşı pan
car şekerini himaye ve inkitafını 
temin etmek üzere muhtelif Avru
pa memleketleri yüksek gümrük 
duvarları kurdular, prim kanunla
rı yaptılar. Umumi harp pancar 
zeriyatını ihmal ettirdiğinden bu
r.un yerini şeker kamışı tuttu ve 
elyevm de mevkiini muhafaza et
mektedir. 

Şekerin bu kadar eski bir tari
hi olmasına rağmen Türkiyeye an 
cak bundan altı • yedi sene evvel 
cümhuriyet kurulmasile gelmittir. 
Milyonlarımızın memle!cette kal • 
masına imkan varken cümhuriyet 
hükumeti harice gitmesine razı o . 
lamazdı. Bu milyonlarımızın mem
lekette kalarak yeni refah sahala
rı açmasını istedi. Bunun için 5 ni
san 1341 ve 604 numaralı kanun 
neşredildi. Vakıa bu sanatin mem 
lekette kurulması için bundan 40 
sene evve1 R uf Paşa isminde bir 
zat hükumetten bir imtiyaz almış, 
fakat bundan sonra da vaki birkaç 
teşebbüs gibi neticesiz kaldı. Çün 
kü her hükumet bir himaye prog
ramı ve sistemi takip ederek besle 
diği bu sanayi kendi kendine bü
yüyemezdi. Bilhassa o vakit kapi
tülasyon çok çabuk bu gibi fahri 
kaların duvarlarını yıkabiliyordu. 
Ancak C. hükumetinin net· 
rettiği bu kanun bazı mütetebbis
lerin muvaffakıyetini temin etti. 
Bizde şeker sanayiinin ilk muvaf
fakıyetile biten tetebbüs ve etüdü 
Çatalca mebusu Şakir Bey ve arka 
datları Hayri ve Haydar Mehmet 
B. lere aittir. Bu değerli teşebbüsler 
muvaffakıyetle neticelenmi,, lstan 
bul Trakya şeker fabrikaları ve 
Uşak terakkii ziraat şirketi ünvan
lerile ilk iki Türk tirketinin fab
rika temellerini attırmasını temin 
etmiştir. 226 senesinde Uşak ve 
Alpullu faaliyete geçmittir. 

Dünya harbine kadar dünya sa 
nayii halinde teker istihsali ve ti • 
careti her memlekette bugün artık 
tamamen milli bir sanayi olmuttur. 
itte bu yüzden de methur Chad -
burn'un planı da suya duşmÜttür. 
Cava, Küba,, Çekoslovakya, Belçi
ka, Almanya gibi teker müstahsi
li memleketler aralarında uzun mü 
nakaşalardan sonra tekel" pazarla 
rım taksim etmitlerdi. Fakat tatbik 
sahasına gelince, Hindistan, Ameri 
ka ve sair memleketlerin şeker it • 
halatını tahdit ederek dahilde şe • 
ker istihsaline giritmeleri yüzün • 
den ihracatları tahmin ettikleri 
mikdardan ataP.ıva tlütmüştür. Bu 
suretle gene aralarında amansız re 
kabet hatlamıştır. ~<tık ~eker sa -
nayiinin dünya ticaretinde eski 
mevkiini almasına imkan mevcut 
değildir. Bunun sebebini anlamak 
için memlekete yaptığı faydaları 
tetkik etmek kifayet eder. itte AI. 
pullu şeker tirketinin Trakyaya 
temin ettiği iktısadi inkitafa baka 
lım: 

Bu tirket evvela günde betyüz 
ton pancar işliyecek, 500.000 lira 
sermayeli idi. Pek az zamanda ser 
mayesi 750,000 ve son senelerde 
milli bankalarımızın iştirakile 3 
milyon liraya iblağ edilmiştir. ve 
yevmiye pancar işleme kabiliyeti 
de 1300 tona çıkarılmıştır. Şirket 
pancarın pek azını kendini ve mü
him kısmını da köylüden almakta 
dır. Pancar eken çiftçi ile bunlara 
verilen para tunlardır: 

Sene Pancar eken Köylüye ve-
çiftçi adedi rilen para 

1928 3812 280.689 
1929 4141 490.522 
1930 4112 897.213 
1931 5374 1.509.096 
1932 10.311 1.243.342 
1933 11.000 2.750.000 

Alpulluda istihsal edilen şeker 
ve ekilen pancar tonunun artışını 
da 3 numaralı grafik göstermek
tedir: 
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hemen hepsi ecnebi yedile 
olmuştur. Bu yüzden mem
leket bir takım taahhütlere 
girdiği gibi, gene milli serveti
miz aleyhine bir takım bc>rsa oyun 
!arına da maruz kalmıştır. Vakıa 
bir defa kendi vesaitimizdcn istifa 
de ederek inşaya teşebbüs vaki ol
muş ise de fena idare yüzünden 
vazgeçilmiş, gene ecnebi şirketle
rini tatmin eden imtiyazlar veril • 
mek mecburiyetinde kalınmr.~!ır. 
İşte bu şekilde ilk demiryolu inşa-

r . 
L t(;h. .. //,,_ ~nau Jt,11u4u,,,. 
'~~al~ . 
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Bundan temin ettiğimiz menfa. 
at ise aşağıdaki şu rakamlarla çok 
vazıh bir şekilde anlatılır. İşte biz 
de şeker fabrikalarmın kurulma
tarihi 1926 senesinden itibaren ha 
riçten şeker ithalatımızın ve hari
ce verdiğimiz paranın azalışı: 
Sene İthal ettiğimiz Harice ver

şekerin tonu diğimiz para 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

62.971 
61.514 
63.474 
63.558 
G3.291 
44.353 
29.336 

13.313.448 
12.403.364 
12.638.823 
12.105.543 

9.178.369 
4.835.295 
3.006.100 

Görülüyor ki, memleketin öz pa· 
rası dışarı gitmekte bilhassa, 1932 
de çok azalmı,tır. Uşak ve Alpul
lu fabrikalarına ilave ten in ta edi
len Eskişehir şeker fabrikası ile 
1932 miktarı 1933 senesinde laakal 
yarıya düşecektir. Turhalda temel 
atma merasimi yapılan yeni şeker 
fabrikalarımızla 1934 senesinde 
bütün Türkiye şeker ihtiyacını ta
mamen kendi topraklarından te . 
min edecektir. Bu suretle harice 
verdiğimiz milyonlar kendi top • 
raklarımızı imar edecek, kendi 
halkımızın bir refah vasıtası ola • 
caktır. 

Şimdi artık bu adetlerin belağa 
ti karşısında memleket dahilinde 
feker istihsali aleyhine matuf pro
pagandalara başka bir şey ilave 
etmiyeceğiz. Yalnız şeker sanayı
inin doğurduğu ispirto sanayiin -
den de bahsetmekle de iktifa edı>
ceğiz. Mesela Alpullu fabrikası 
1928 de ilave ettiği fabrika ile 
her sene mütezayit bir şekilde is • 
pirto istihsaline de muvaffak ol
muştur. işte istihsal mikdarı: 

Sene Litre 

1928 414.926 
1929 415.112 
1930 749.566 
1931 1.602.934 
1932 1.613.348 
Bu suretle memleketin ispirto 

ihtiyacı tekerden mütemmim bir 
madde olarak temin edilmektedir. 

Pancar ziraatimizin ıslahı da 
kayda şayandır. Türkiyede umu -
miyet itibarile pancarın şeker veri 
mi yüzde 13 kadar iken tohum, 
toprak, işletıne tarzının daimi su • 
rette kontrolü bu mikdarı yüzde 
17 ye kadar yükseltmiştir. 

Memleketimizde deri, madeni et 
ya ve gıdai maddeler sanayii de 
ne kadar inkifaf gÖJterdiğini her 
gün daha nefis bir ,ekilde ve da
ha çabuk pazarlarımıza yayılma • 
sından anlıyoruz. 

DemiryoUarı 
Osmanlı İmperatorluğundan mü 

devver demiryollarımızda memle
ketin hiç bir surette ihtiyacına ka 
fi değildi. Şehirleri biribirine mun 
tazam nakil vasıtaları ile bağlan
mıyan ülkelerde ne iktısadi inki
taf, ne de askeri emniyet aranabi
lir. Bir memleketi insana, nakil ha 
reketini de kanın vücuttaki ceve
lanına benzetirler. Bu çok güzel tef 
bih ile JU hakikati elde ederiz: Bu 
cevelanın arızasız ve düzgün olma 
sı hayatın esasıdır. Halbuki yur · 
dumuz bu cepheden de ihmal edil 
miş idi. işte bu ihmali en seri bir 
tarzda gidermek için cümhuriyetin 
temelleri le beraber demiryolları
mıza da kazmalar vurulmağa, tü
neller delinmeğe başlandı. Bu hu · 
sustaki muvaffakıyetimizin derece 
sini anlamak için gene mazinin 
karanlık sahifelerini gözlerimiz Ö· 
nünde çevireceğiz. Osmanlı sal
tanatında demiryolu İnşaatı 

atı Türkiyede 1856 senesinden iti
baren başlar. Anadoluda "lzmir -
Aydın", Rumelide Köstence. Cer
novada ayni tarihte bir lngiliz ~ru 
puna ihale edilmiştir. Bunu mölte
akıp 1861 tarihinde Varna. Rus -
çuk hattının İmtiyazı gene bir ln
giliz grup una verilmiştir. 

1863 tarihinde lzmir • Kasaba 
hattı bir lngiliz grupuna ihale e • 
dilmiştir. 

1868 tarihinde Ali Paşa Belçi
kalı (Van der Elt et Co.) şirketi ile 

büyük bir demiryolu mukavelesi im 
za etmiş ise de mezkur şirket mu
kavelename ahkamını ifa edeme
diğinden Baron Hirsch'e devredil 
miştir. Ve ancak 1883 tarihinde 
mevkii file konmustur. 

Bundan sonra ~ıra ile 1890 da 
Selilnik . Manastır hattı Doyçe 
Bank grupu namına hareket eden 
M. (Kaulla) ya, 1892 de Selanik -
İstanbul hattı bir Fransız grupu 

namına M.(Baudouy)ya ve 1891 de 
Mudanya • Bursa hattı gene bir 
Fransız grupu namına M. Nagel -
merkers' e verilmiştir. En dedikodu 
yu ve bir takım teşebbüsleri intaç 
eden kısım ise Haydarpaşa ve Baf 
rayı biribirine rapteden demiryo -
lun İmtiyazı olmuştur. Bu hattın 
ilk kısmı olan Haydarpa,a • İzmit 
M. M. E. Seefeltier, Housson'a ve
rilmit ve 1888 de ise tarihinde 
Doyçe Bank grupuna ihata edil -
miştir. 

Gene Doyçe Bank namına ha -
reket 1893 de M. Maulla Eskişe • 
hir - Konya, Kütahya . Alayont, 
Ankara -Kayseri şimendiferleri i.ın 
tiyazı almıştır. Maamafih Ankara
Kayseri kısmı inta edilmemiş, an
cak cümhuriyet hükumeti zama • 
nında inşa ve ikmal edilmittir. 

İzmir • Aydın şirketi 1879 Sa
rayköye, 1888 de Dinara temdidi 
müsaadesini almıştır. 

1893 te M. Nagelmarkera İzmit 
• Kasabanın Alaşehir • Afyonkara 
hisara temdidi imtiyazını almıştır. 

1899 tarihinde Almanlar namına 
hneket eden Dr. Siemens Haydar 
patadan Basraya kadar olan kıs • 
mının intaıını itmamı için etüt yap 
mak üzere bir mukavelename imza 
etmiş ve bu etüt neticesi olarak hat 
tın imtiyazı haziran 1903 te ferma 
nı şahanesini almış idi. 

İşte devleti aliyenin deİniryo • 
lu faaliyeti burada hitam bulur. 

Cümhuriyetin teessüs tarihin -
de geniş ve dar olmak üzere bü
tün işleyen hatlar 705 kilometre 
idi. Bunların da mühim bir kısmın 
dan harbin elim tesirleri gürülü. 
yordu: Hat taraf, ~ahrim edilmiş, 
köprüler bombalarla atılmıt, loko 
motifler eskimiş, vagonların çoğu 
tamire muhtaç bir halde ve ihtiva. 
ca kafi değ! idi. Balkan harbinden 
batlayan acı derslerle şimendifer
lerimizin ecenbi ellerle işlemesi ne 
kadar korkunç ve tehlikeli olduğu 
nu takdir eden milli hükiimetimiz 
ilk it olarak hatlarımızı da türkle9 
tirmeğe karar verdi. Evvela Ana
dolu hattın vaziyet ile mübayaa
sı demiryolu tarihiminin bir dö -
nüm noktasıdır. Ecnebi muhitin -
de ve fen alemide hayretler doğu
ran bir çabuklukla hattın tamirine, 
eldeki vasıtaların düzletilmesine 
batlandı. Bu harap müesseseden 
pek az zamanda Grap servislerine 
muadil bir intizam temin edildi.At 
tık şimendiferlerimizde seyahat 
edenler çetrefil türkçeden başka 
hemen her lisan konu~an kozmopo 
)it muhit yerine vazifesini kavra . 
mış, terbiyele ve canlı Türk genç!e. 
rine rastgeldiler. Atelyelerimizde 
vagonlarımızı. lokomotiflerimizi 
ırkdaşlarımızı yetiştirdi. 

Bir taraftan işleyen hatlarda 
( Liıtfen sayıfayı çeviriniz) 



22 

hu husus temin edilirken diğer ta
raftan da memleketi demirden ağ 
ile örmeğe başlandı. Ankara - Kay
seriden batlayan inşaat faaliyeti
mizle Kütahya - -Tavfancıl, Ulukıt 
la - Kayseri, Samsun - Sivas, Kay
seri - Sivas hatlarını kurduk ve if
letmeğe başladık. Ykında demiryo 
lumuz Ergani - Diyarıbekir, Erzu -
ruma uzanacak, Mersin, Ereğli 
limanlarının inşaatına ba,lanması 
artık gün meselesidir. Ereğli - Fil 
yos hattı ile zengin kömür havza- 1 
mızı anayurdun içerlerine bağlan
masını da çok yakında kutlulaya -
cağız. Bize bu hususta güzel bir fi
kir verecek 10 senelik İnşaat farkı 
111 gösteren 4 numaralı ıırafiktir, 

rım')ın 

4 numaralı Grafik 

ı Bugün iftiharla şunu söyliyebi • 
liriz ki, Karadeinz - Akdenize de
miryolile perçinleşmiştir. 

Daniz Ticaret filomuz: 
' Deniz ticaretinde de diğer saha
larda olduğu gibi çok geride idik. 
Saltanat devrinde "İdarei mahsu -
aa" ünvanile hükumet teşekkülü -
nün işlettiği vapurların çoğu "işe 
yaramaz,, denecek kadar eski ve 
muattal şeylerdi. Bunlar arasında 
normal sürati haiz vapurlar par -
makla sayılabilirdi. Yolcu istiraha 
ti dütünülmez, seferlerde intizam 
aranılmazdı. Bu vapurlarla seya
hat edenler eski hükfımet zihniye
tinin fenalıklarını toplu ve müces 
sem bir halde bulabilirdi. ldarei 
mahsusa haricinde kalan Türk ar
matörlerinin elindeki sefineler de 
bunların fevkinde değildi. 

Resmi kayıtlarımıza nazaran ta 
Karadenizden, Hopadan başlaya
rak Akdenizi aşan, ta Basra kör
fezine kadar uzanan sahillerimiz
de deniz nakliye ve ticaretimizi 
temin edecek filomuzun rüsum to
nilatosu 65 bin raddesindedir. U -
mumi harp ise bütün nısfına ya
kın bir mikdarını mahvetmişti. İş
te Lausanne konferansında kapu
taj hakkını talep ve kabul ettiren 
murahhas heyetimizin elindeki va 
purların tonu ancak 34,902 idi. Sa 
billerimiz arasındaki nakliyat ile 
Türk vapurculuğunun inkişafına 
mani olan büyüklü, küçüklü ecne
bi şirketleri nrekabeti ortadan kal 
Üırıldıktan sonra da tekamül dev
~imiz başlandı. Bu tekamül ve te
rakkini nseyrini 5 numaralı gra -
fik vazıh bir tekilde göstermekte-

gerekse artan tonaj tesirile ticaret 
filomuz arasında batı bof bir reka 
bet doğurmuftu. Milli serveti ke -
mirecek bir tehlike arzeden bu hal 
karşısında hükumet• deniz işlerine 
mevzu sermayeyi toplu bulundur -
mak mecburiyetinde kaldı. Bu su -
retle, Türk vapurculuğunun istik
balindeki terakkisi daha mazbut 
bir programa bağlanmış oluyor. 

Ziraat: 
Türkiyede en mühim halk kütle 

sinin geçinmesini ziraat sahası le' 
kil etmesine rağmen eski hükumet
lerin gene enaz alakasını celbet
miftir. Bu hayrete değer ihmal 
perdesini ne cümhuriyet devri 
kaldırmı,tır. ilk defa olarak kuru
nu vustai vergi tahsil şekli olan a· 
şar vergisi kaldırıldı. Köylüye ek
mek ve biçmek imkanları için da
ha müsait zeminler hazırlandı. Bu 
hususta bir taraftan Ziraat Banka
sının yardım mikdarı arttırılırken, 
diğer taraftan da Ziraat vekaleti
nin fen memurları memleketin en 
bücra köşelerine kadar yayıldı. 
Muntazam bir programla tatbikı
na batlanan bu himaye feklinden 
son senelerde netice almağa ha, • 
ladık. Buhranın İptidai maddeler
le, zirai mahsullere en fazla tesir 
ettiği halde istihsalatımız artmış
tır. 1913 seensinde Avrupa ve As
yanın buğday ithalatçıları arasın
da mevki İfgal eden Türkiye, bu
gün mütevazi bir adetle de olsa ih 
racatçıları meyanına girmiştir: 
1930 da 7000, 1931 de 17000 ton 
bir ihracat fazlalığı vardır. 1932 
seensindeki buğday istihsalimizin 
1923e anzaran farkı 6 numaralı 
grafikte bariz olarak görürüz: 

1932 senesindeki memleketimi
zin buğday ihracatı rakamı İse 
31.614 tonu bulmuştur. Cihan buh 
ranına rağmen bu bir muvaffakı -
yettir. Bilhassa eski istatistikleri 
karıştırarak Türkiyenin 1909 sene
sinden 1913 senesine kadar 90.029 
ton buğday, 169,594 ton un ithal 
ettiğini görmek bugünkü muvaffa 
kıyetimizin derecesi hakkında bir 
fikir verebilir. 
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pa ihracatlarından kaybettiklerini 
zikredebiliriz. Türkiyenin 1931 se 
nesinde ise ihracatı 91.167 tonu 
bularak son dört seneye nisbeten 
yüzde 38 bir fazlalık olduğunu bil 
mukabele kayıt ile iktifa ediyoruz. 
1932 senesindeki arpa ihracatımı
zın 1923 e nisbetinin 7 numaralı 
grafikte mükayesesi umumi ':ıir k <ı 
naat tevlit eder. 

Fındık hracatımızda ehemmiyet 
li mikdarda artmıştır. Normal bir 
zaman olan 1913 senesinde ihraca 
bmız 31.588 ton iken harbin hita
mında yani 1923 senesinde23.085 
ton olmuftur. 1932 senesinde ise 
krizin tiddetne rağmen 47.600 ton 
dur. Bu adetle 1931 senesi ihraca
tı mükayese edilirse gene yüzde 31 
bir tezayüt olduğu görülüyor. 

Tiftik ihracatımız 1923 senesin 
de 2600 ton iken 1932 senesinde 
3800 tonu bulmuştur. Memleket 
dahilindeki artışı ise: 

1923 senesi 1931 senesi 

2.024.000 iken 3.455.000 
dir. Buna nazaran tezayüt niabeti 
yüzde 70 tir. 

Koyun miktan ise: 
1923 senesi 1932 senesi 

9.357.000 iken 11.768.000 
olmuş yani yüzde 28 bir tezayüt 
olduğu tahakkuk eder. 

Hayvan adedi ise: 
Sene Mkdarı 

1923 
1930 
1931 
1932 
Buradaki tezayÜt ise 

dir. 

45~.ooo 
459.000 
481.000 
511.000 
yüzde 12 

Memleketimizde bu canlı servet 
adedi yani umum cins hayvan ade
di 31 milyonu bulmuştur. Türkiye 
cümhuriyetinin kapladığı saha -
nın ölçüsü 762. 736 kilometre mu
rabbaı olup, nüfusu İse - son tah -
rir mucibince - 13.648.280 idi. Buna 
nazaran beher kilometreye 40,4, 
ve beher nüfusa ise 2,3 hayvan isa 
bet etmektedir. 

Şu vaziyete anzaran memleke-
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yeti altında uyutulan bu servet kay 
nağı bugün medeni ve büyük dev -
Jetlerin menfaat kaygularını tat • 
min edecek kadar derin ve bol ol -
duğu anlaşıldı. Turkihc Petroleum 
tarafından 1927 senesinde tatbikı
na başlanan sondajlarla Musulun 
Babagurgur civarındaki yalnız bir 
kuyu günde 12.000 ton hasılat ver 
meğe başladı Bu hayretler doğu -
ran zengin verim için hemen vasi 
miktarda depo ve sarnıçlar inşası 
na çalıtılırken, bir taraftan da pet 
rolleri Akdenize akıtmak üzere bü 
yük bir süratle - yevmiye dört ki -
lometre - Pip • Line boru ferfİyatı 
devam ediyor; bu ameliyenin dehi 
tamına pek az kalmıfhr. Artık sat 
hi bir servete sahip olduğu iddia 
edilen bu çöller öbek, öbek yığılan 
fennin sermayeleri ile süslenmekte 
dir. 

Şu çok eski tarihe kantmayan 
saltanatın Türk madenciliğine bı -
raktığı acı hatırayı sadece yadet -
tikten sonra gene bu milletin istik 
halinde en mühim bir refah vasıta 
sı olacak kadar çok ve zengin ma
denlerimiz hakkında düşünce ve 
görüşlerimizi yazalım: 

Maden fiyatları buhrandan en 
fazla müteessir olmasına, dünya 
istihsalab tenakus etmesine rağ -
men bizim umumi istihsalat ve ih-
racatımız artmıftır. Vakıa bizim de 
İstihsali azalmış bazı nevi cevherle 
rimiz yok değil, zaten dünya huh -
ramndan büsbütün konınmağı ta
hayyül etmek gülünç olur. Fakat 
umumi bilanço lehimizedir. işte u
mumi istihsalatımızın son on sene 
zarfında artıfını 8 numaralı grafik
te görebiliriz. 

Şu grafikle umumi bir fikir e • 
dindikten sonra her cins madenle
rimizi ve verim kabiliyetlerini ay
rı, ayrı tetkik edelim. 

Kömür madenlerimiz: 
Ereğli sahillerinde denizin al • 

yon lira, ve obligasyon olarak ta 
750 bin lira vermittir. Kilimlide 
teşkil ettiği şirketin sermayesi 400 
bin liradır. Kozluda yüzde elli biri 
Türk olan sirketin sermayesi 3 mil
yon liradır'. Bunlara ayrıca da kar 
zan kapital rulman olarak 1 mil -
yon lira vermiştir. Buralarda çalı
fan Türk amelesi yekunu 2700 ü 
geçmektedir. Şu birkaç ·satıra sıkı 
tan sermaye mikdarı son senelerde 
vazedildiği nazarı dikkate alınırsa 
ehemmiyeti bir derce daha artar. 
Binaenaleyh: Yakın bir atide Türk 
sermaye yekunlarının artacağına 
hükmetmek tefeül sayılamaz. Hal· 
buki eski Havzada bir, iki ecnebi 
şirket istisna edilirse böyle mütera 
kim Türk sermayesini görmek ka • 
bil değildi. Bunun içindir ki, Hav
za layik olduğu inkipfı görmemit 
ti. 

Havzaya gösterilen alakadan do 
layı memleket li.zımgelen istifadeyi 
temin etmeğe başlamıştır. İşte cüm 
buriyet devrinin kömür istihsalatı
m 9 numarlı grafik göstermekte • 
dir. 

Bu tezayüt ile beraber buhra • 
nın kömür üzerinkedi tesiratını 
gözden geçirmek muvaffakıyeti -
mizin ehemmiyetini isbat eder. 
Dünya kömür fiyatının senelik va· 

7 numaralı Grafik .. 

satileri berveçhiatidir. 

Sene Vasati fiyat 
(fob kardif) \ 

1924 5.0 Altın 'dolar 
1925 4.71 " " 
1926 4.27 " " 
1927 3.73 " " 
1928 3.87 " " 
1929 3.99 " .. 
1930 3.63 " .. 
1931 2.68 " " 

Kandilli - Çamlı' da el
yevm işletilen seviye
nin asgari 250 metre da 
ha derinlikte kömür bu 
lunduğunu kabul eder-

Ton 

sek, laakal 10.000.000 
Kirçelik - Alacagzı' da 
bugüne kadar malum 
olan tabakaları nazarı, 
itibara alarak yapıla- \ 
cak bir hesapla 20.000.000 
Kozlu havalisi, Kılıç da 
bil olmak üzere Dam-
lar ve Souksu basama-
ğına kadar 100.000.000 
Zonguldak veKerpiçlik 
havalisi, bu mıntaka 
Kerpiçlik hariç 2.000.000 
Asma, Pavli, Gelik ha-
valisinde. · 600.000.000 

YEKüN 750.000.000 

2 - Havza Gelige doğru uza
makta Kretase arazide bir kaç yüz 
metre derinlikte kömür tabakala
rı bulunmaktadır. Bu da takriben 
14 kilometrelik bir sahayı ihtiva
eder. Bu araizde de 400,000,000 
ton. 

3. - (Alecaagzı)nin cenuba 
doğru imtidadı 10 - 12 milyon ton 
kömürü ihtiva eder. 

4. - Karadeniz İstikametinde 
uzana (Amasra) mn şarkında T e· 
keönü, Kuruca, Cide.. llh. bulun· 
maktadır. Buralarda pek az çalı
trldığından, ls•t'i tonaj tespit edi
lemez. Fakat Mühim bir zenginli
ği tahmin olunabiliyor. Çünkü ev
vela saha gayet geniştir. Uzunlu
ğu 25 kilometredir. • Karadan mos· 
traları havzanın fevkani tabaka
larına ait olduğunu gösterir. Bina. 
enaleyh: Havzanın Alacaagzı . 
Kozluda bulunan bütün damarlarıtı 
o sahanın altında bulunmasını i
cap ettirir. Arazi Kretasedir ve 
bu derinliklerde damarların mü· 
bim bir kısmı çok kolaylıkla işle
nebilir. 

5. - Ereğli havzası: Zongul
dak ve Kozlunun malum olan 
kısmının cenuba doğru uzamakta 
ve garpta ise (1lisu)nun cenubuna 
doğru ilerlemektedir. Kömürün 
pek az kısmı satha yaklaşmakta 
ve mostra olarak görünmektedir. 
Mühim kısmı cenup İstikametinde 
ve derinliklerdedir. 

6. - Kozluya ait tabakalar de
niz altına doğru inıtidat etmekte
dir. Kozludan başlayıp Çatalağzı 
mevkiine kadar uzanan bu mınta
ka bütün kömür damarları deniz 
altında bulunmaktadır. Binaena
leyh: Stok itibarile mühim olmak 
ile beraber sarih bir tahmin yapı
lamaz. Yalnız Kozlu ile Çatalagzı 
arasındaki (12) kilometrelik sa
hada (100) metre derinlikte laa
kal 40,000.000 ton miktarı kabul 
olunabilir. · 

7. - Söütözü mıntakası; 200 
kilometre murabbaındaki bu top
raklanmızda da kömür damarları 
yeryüzüne kadar yij.kselmektedir. 
Havzanın şu saydığımız kısımların 
dan en ehemmiyetlisi ve zengini 
olduğu muhakkak olan bu 
kısımda hiç bir ciddi ta· 

,_,. 
1uır. 
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tında gömülü bıraktığımız kömür 
damarlarını ta Kastamcniinn içer
lerinde karşımızda buluyoruz. Ta
biatin bu yüksek şehadeti ile geniş 
ve zengin kömür havzalarına sa • 
bip olduğumuzu anlayorıız. itiraf 
etmeliyiz ki, bu geinş sahalarımız
dan kafi derece istifade edileme
mi9tir. Son senelerdeki muntazam 
rayretlerimiz istihsalat ve ihracatı 
mızı arttırmıştır. Fakat daha bu 
'>izi tatmin etmedi. Daha çok, anı
na pek çok arttıracağız. Muvaffak 
olacağımızda füphe olmayan bu 
gaye için gün ve sene kafi değil -
dir. iyi çizilmiş bir say programı 
ve siya:setle yılların emeği İster. 
Çalışma tarzımız şimdiden semere 
ler vermeğe başlamıştır. Havzada 
milli sermaye teşekkülleri gün geç 
tikçe çoğalıyor ve nemalanıyor, a
mele randömanı (bir amelenin bir 
günde gördüğü iş) artmaktadır. 
Daha birkaç sene evveline kadar 
Havzanın bir amele randömanı 

Bu fiyat düşerken, istihsalat ta 
pek tabii olarak azalmıştır. işte 
dünya umum i••;hsali.tı: 

barri ve etüt yapılmamış -
tır. Gerek miktar, gerek ise cins 
itibarile faik bir mevkidedir. Taha. 
kalar muntazam olmamakla bera- ' (5 numaralı graliktetki a -

Jetler rüsum tonilatosu üze 
rineJir. Hakiki tonu bul -
mak için yüzJ e 40 zamme
JilmeliJir) 

Bununla vapurculuğumıızun 
Garp seviyesine yükseldiği iddia 
edilemez. Fakat biç şüphesiz sabı
kı ile de mükayese kabil değildir. 
Devletialiye zamanına nisbeten 
çok kısalan sahillerimiz arasında 
itleyen sefinelerimizin tonajı laa
kal yüzde 70 artmıştır. Hatta son 
zamanlarda yabancı limanlara ka
dar uzanan seferlerimizdeki İnti -
zam umumi takdiri celbetmif, çok 
eıki maziye sahip rakiplerine kar
tı muvaffakıyetler temin etmi,tir. 

Cümhuriyet hükumeti Deinz ti
caretinin inkipfını ciddi hfr alaka 
ile takip etmektedir. Gerek buhran 

•• •oo 

•O #~I ••.. ,, 
•.. "'" 

1933 buğday istihsalatı ise 3 
milyon tonu afacağı tahmin edil -
mektedir ki, bu suretle yirmi sekiz 
milyonluk devleti aliye isthsaline 
bugünkü saha ve nüfusumuzla e -
rişmiş olacağız. 

Arpa ihracatımızda memleketi
mizin harici ticaret plançosunda 
3 - milyon lira ile temsil edilen mü
him bir unsur olmağa baflamıştır. 
Bu mahsulümüzün artışı ehemmi • 
yetsiz addedilemez. Halbuki Av -
rupa arpa ihracatı yapan muhte
lif memleketlerin ticaret plançosu
nu tetkik edecek olursak mühim 
bir tenakus buluruz. Bu meyanda 
1930 senesine nisbeten 1931 de 
Macaristanın yüzde 73, Romanya
nın yüzde 49, Lehiatanın yüzde 
39, Çekoslovakyanın yüzde 62 ar-

fJ 
;;. C'Ö. ..... 
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tin ziraat sahasında terakkiyi iki -
kısma ayırabiliyoruz Birincisi ihra
catın ikinciıide, dahilde milli ser
vetin artmasıdır. Bunlar hakkında 
umumi bir fikir edinmek üzere yu 
karıya dercettiğimiz adet ve gra -
fikler kafidir. Ya!nız şunu da ili.
ve edelim ki, bilhassa ihracat faz
lalığına rağmen dahildeki milli ser 
vetin de muntazaman artışını gös
teren adetler bize istikbal için ü -
mitler dolu feyizli günler vadet -
mektedir. 

••• 
Madenlerimiz: 

Maden, tahiatin bahşettiği bir 
servettir. Türkiye toprakları İse 
bir çok cins maden cevherlerini 
saklamaktadır. Hemen her vila -
yetimizde rastgelinen mostralann 
taaddüdü, jeolojik vaziyet mem -
leketimizin bu cepheden de zen
ginlik ümidini kuvvetlendirmekte· 
dir. Fakat maatteessüf eski yılla -
rın ihmalleri bu servet kaynağı -
mızı ırkımıza faydalı bir halde sok 
mamıştır. Ciddi ve fenni e
saslı tetkike saha olmayan ynrdu
muzun bu zenginliği yabancı ağız
larda bin türlü fena tefsirlere uğ
ramıştır. Evet, Türkiye toprakları 
maden cevherlerini yalnız sathi o
larak ihtiva eder. Hiç bir ilmi esa
sa istiant etmiyen bu mütalea sal
tanatın son devirlerinde o kadar 
kuvvetlenmi,tir ki, umumi harbin 
siyasi ve baş gayeleri arasına ka -
rıştan bugün petrol iktisadında mü 
him bir rol oynamağa başlayan 
Musul petrollerine de te,mil edil -. . . . .. .. .... . . 

· vasati beş yüz kiloyu ancak 
bulduğu halde bu vasati 
ıon senelerde altı yüz 
kiloyu aşmıştır. Bu say tarzımızın 
makineleştiğine iş kabiliyetinin art 
tığına alamettir. Yalnız it Banka
sının kömür işlerine yatırdığı meb 
lağ oldukça mühim bir ykfuı tut -
maktadır. Zonguldakta 63 numa· 
ralı ocağa sermaye olarak 1 mil -

Sene Dünya umum 
istihsalatı ton 

1929 
1930 
1931 

1.330.000.000 
1.212.000.000 
1 .068.000.000 

Bu vaziyete nazaran istihsalatı
mızın artışı ve Havzada bir teka
mül görmemiz atimize ümitkar 
günler vadeder. Şimdi Türkiye 
cümhuriyetinin sahibi bulunduğu 
bu kara elmas yığınlarını tetkik e
delim. 

1 - Kozlu' dan Geliğe ve Kan· 
dilliden Çamlıya ve (Kireçlik - A
lacağzı) ve Amasra mıntakaları 
çalışılan yerlerdir. Buralarda muh 
temel ton mikdarını fU suretle he
sap edebiliriz: 

her bir kaç yüz milyon tondan • 
fazla kömür ihtiva ettiği muhak
kaktır. 

Şu saydıklarımızdan başka Koz. 
lu seviyesinde Çamlı ve Kandilli 
nin ~imalindeki denizin sathında
ve altında, Kozlu ile Alacagzı ara· 
rasındaki sahilin şimalinde deniz 
seviyesi altından Kozluya kadar 
imtidat eden kısım vardır. 

Havzanın imtidadını bugün kat· 
iyetle bilmiyoruz. Fakat çok muh. 
temeldir ki, havza Göbü ile (Söüt
özü) arasında ileriye doğru im
tidat etmektedir. Çünkü bu civar 
kamilen (Kretase) arazi ile kap • 
lıdır. Şüphesizki, havzanın bütün 
damarları belki çok derinliklerde 
yatmaktadır. 
Şu tafsilat hakkında bir fikir 

verebilmek için (10) numaralı 
lKroki)yi dercediyoruz. 

Binaenaleyh: Türkiye Cümhu
riyetinin sanayi hayatında mühim 
rol oynayacak ve memlekete 
refah getirecek olan havzanın ıs· 
tikbalinden emin olabiliyoruz. 

Petrol madenleri: 
Petrolun bilhassa Umumi Harp· 

ten sonra ehemmiyeti artmıştır. 
Bu hususta bir fikir edinmek üze· 
re dünya umumi istihsalatmın 19-
13 senesinde "55,, milyon ton i
ken 1929 senesinde 212 milyon 
tonu bulduğunu zikretmekle ikti
fa edebiliriz. Bu artma için ileri 
sürülen başlıca sebepler funlardır: 
Kalori fazlalığı, yakma kolaylığı 
ve sürati, kül bırakmaması vesaire 

. dolayısile i'çi azlığı, harpte duman 



!! 
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bırakmaması ve hacim azlığı .. .llh. 
Beynelmilel petrol mücadelele • 

•İni ve bunun neticesi olarak mem
leketimizde ecnebi sermayelerinin 
ıtıa:ziye karıtan acı derslerini na
zarı dikkate alan Cümhuriyet hü
kuıneti bu madenlerimizin kıyme· 
tini teıpit etmek üzere kendi veııa
itiınize müracaat mecburiyetinde 
bulunduğunu takdir etmiştir. Yakı 
a son senelerde Türkiye toprakla
rını ziyaret eden bazı ecnebi, bat
ta oldukça tanınmış kumpanya ve 
serınayelerin de alakaları olmut
tur. Fakat bugüne kadar alınan 
netice eski "leyle ve lealle" siyase 
tinin fevkinde değildir. işte bu se
bepten ilk sathi etüdünü yaptıktan 
sonra 300,000 lira bütçemiz 
den bir para tefrikile taharri saha-

1 O ncanaralı 

sına geçildi. Çok yakın bir atide 
en fazla ümitli bulunan cenup sa
lıasında delme makinelerimizin 
lllotörleri çalıtmağa bathyacaktır. 
Bir Türk mütehassının idaresin
deki bir Amerikalının da bulundu
~u heyetimiz o civarda istihzarat 
•!e mefguldür. Bu ara,tırma ame-

hlıYesinin hüsnü netice vermesi, 
_erhangi dünya petrol dalavere
sınden uzak kalması için hükume
timizin en kıskanç itinayı göste
receğinden şüphe edilemez. Esasen 
Petrol diğerlerine nazaran en az 
kuyut ve şuruta tabidir. Binaena
l~yh: Cenup sahasında başlıyan 
umitli taharrilerin, diğer ümitsiz 
sahalara da teşmil edildiği P,"Ün 
kanaatler hilafına zenginlikler 
doğurması hayreti icap ettirmez. 
Bunun böyle olduğuna dair fili
Yat sahasında sayısız misallere 
rast gelinmiştir Şunu da ilave e
del"m ı i, Türkiyede petrol mev
c~ltur. Bunun sevimsiz rengini, tah 
rı edici kokusunu duyan ecnebi 
kulllpanyalarınm mütehassısları 
da yazdıkları bitarafane olmıyan 
Yazılarında da inkar edememişler
dir, işte şu kısa mukaddimeden 
sonra Türkiyede petrol sızıntısı 
\>e emareleri görülen mıntakaları 
gezelim: 

Ana yurdumuzun topraklarını 
Petrol teşekkülatı itibarile üç kıs
ına ayırabiliyoruz. Cenup, !İmal 
\>e bir de müteferrik olanlar ... 
Petrol sızan ve emare olan mahal
lerin mevki ini gösteren 11 numara 
lı haritayı okuyucularımız bir az 
aşağıda bulacaklardır. 

Evvela cenup kısmından başh
Yalım, Irak hükümeti ile hududu
ınuzun bir kıamını tetkil eden Dic
lenin bir ayağı olan (Harbur) su
Yunun •imalinde, (Hızıl) suyunun 
sağ sahilinde ve (Harbul) köyü
nün üç, dört kilometre cenubu 
garbisinde Cezire ovalarına nisbe
ten yedi - sekiz yüz metre mürtefi 
bir mahalde (Harbul aııfaltları) 
\>ar. Artık Irak hududuna terketti
lhllliz "Zabo,, tehrinin bet kilomet 
re timalinde Zaho petrolları na
lllile tanınan dört petrol kuyusu 
bu asfaltın bulunduğu mahalle 
on bet kilometre mesafededir. 

(Harbul) asfaWarı çok eski 
Zaınandanberi malumdur. Cinsi 
İtibarile de çok İyi ve temizdir. 
Takriben elli sene evvel (1295 -
1300) Basra havalisinde itliyen 
vapurlarda kömür yerine kulla
nılmıştır. Bu asfaltlar Harbuldan 
Dicleye ve oradan da Keleklerle 
Rasraya sevkolunurdu. Burada 
Yalnız açıkta (20,000) ton asfalt 
tahmin edilmektedir. Bu mıntaka
da Umumi Harpten pek az evvel 

-

(Standart ovil) kumpanyası bir 
taharri ruhsatı talep etıniş idi. Fa
kat harp dolayısile araştımıa a
meliyesine batlayamamıştır. 

Harburdan kumlu ve çakıllı a
raziyi aıarak garbişimaliye doğru 
çıkalım. (Şırmah) kasabasının se
kiz yüz kilometre cenubugarbisin· 
de Cezirei - ibni - Ömer yolu üzerin 
de sigrik asfaltlarına rast geliriz. 
Burada açıkta görünen aııfalt mik
tarı 40,000 ton kadar tahmin edil
mekte ve biraz kumla karışıktır. 
Milli harp esnasında memleketi
miz petrolları hakkında mühim bir 
ecnebi grupu namına tetkikat ya
pan Fransız profesörü (Grand Je
an'ın hükilmetimizden petrol ta
harri ruhııabnı talep ettiği mınta
kaya burası dahilClir. 

Kroki •• 

(Sigrikden) garbi,imaliye doğ
ru yolumuza devam edersek Birke 
köyüne geliriz. (Hoşur) suyunun 
bir ayağı olan ve mezkur köyden 
geçen (Tora) deresinin sol sahi
linde ve (Zevingök) yolu yakınin
da beşer yüz metre ara ile iki 
petrol sızıntısına tesadüf ederiz. 
Bu mahal (Şirnaha) yirmi be' ki
lometre mesafededir. Sızan petrol 
oldukça seyyal ve siyahımtrak nefti 
renktedir. Birinci kuyunun 
kutru bir metre olup biriken 
petrol üç santimetre kalınlığında
dır Sızıntı miktarı saatte iki galon 
tahmin edilmektedir. İkinci kuyu 
toprak çöküntüleri ile kapanmıştır. 

Vadinin muhtelif mahallerinde 
asfaltlara rast geliriz. "Zivengök., 
ten şarka doğru yolumuza devam 
edersek (Kerboran)ın "12., kilo
metre şimali garbi sinde ( Ker
benk) köyüne 230 metre mesafe
de (Dip) ırmağı civarında yüz el
li metrelik bir sahada üç muhtelif 
yerden petrol sızar. Alınan nümu
ne çabuk kurumakta ve miktar iti
barile de azdır. 

"Kerbenk., ten şimale doğru 
çıkalım, Siirdin takriben 10 kilo
metre cenubunda (Kıtmıs) köy.ü
nün garbinde Bühtan ırmağının 
sol sahilinde de bir petrol sızıntı
.sı iddia olunmaktadır. Fakat mez
kur mahaldeki neft ağustos - eylül 
aylarında derenin suyu çekilmesi 
ile görülmektedir. Şimdiye kadar 
bu aylarda hiç bir fenni heyetin 
yolu buraya düfmemi,tir. 

Bundan soııra Van gölünün şar
kında (Muradiye - Barkiri) kazası 
dahilinde (Kürzot) köyünün bef
kilometre cenubunda neftlik dere
sinin sağ sahilinde bir petrol sızın
tısı vardır. Ruslar burada on ka
dar kuyu açmışlarsa da bunlardan 
yalnız bir tanesi son zamanlara 
kadar çökmemiştir. Alınan nümu
ne seyyal bir halde olup rengi ko
yu neftidir. Sühuletle yanar, faz
la is bırakır. Bur;ısı müteaddit fen 
heyetlerinin etüdüne saha olmuş
tur. lntitar eden etütler hakkın
da bir fikir edinmek üzere şu nok
tayı zikredeceğiz: (Grandjçean) 
(Küzotun) denize nazaran irtifaı
nı 2100, Rus ve onlara atfen Al
manlar 1650, diğer bazı etüdler 
ise 1800 - 2000 arasında göster· 
mektedirler. Vakıa irtifalar baro
metre ile tayin edilmittir. Ne ka
dar hava tahalüfü de olsa arada 
ki fark biraz fazla gibi. Fransız 
!ar petrol sızıntısını rüsubi. Ruslar 
ise indifai arazide bulunduğunu 
itaret etmektedirler. 

Kürzotun cenubu,arkisinde çak
mak köyünün cenup sırtlarında 
kumlu bitum tabakasına rastge
linmektedir. 

11 numaralı Harita •• 
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Van gölünün timalinde (Ercit) ~ 
ve (Çakırbey) arasında (Zeylan) • 
deresinin cenup sahilinde sabile 
nazaran tahminen 2100 metre ir
tifada bir neft sızıntısı mevcuttur. SUMER BANK ' Artık timal cephesini dolaşma
ğa batlıyalım: Erzurumun 115 ki
lometre mesafede (Hanesin) 25 
kilometre timalinde Divanı • Hü
seyin köyü civarındaki kil ve kum
lar arasında petrol sızıntısı mevcut 
olup, bunun rengi kahve rengidir. 

Divanı - Hüseyinin 18 kilomet
relik cenubundaki Ruslar iki mev
cut kuyudan işgallerinden isti • 
fade ederek az mikdarda istihsa
lal yapmışlardı. Elyevm bu kuyu
larda tuzlu su çıkmakta ve neft 
tabakası bunun üzerine teraküm 
etmektedir. 

Erzurum vilayetinin cenubu tar
kisinde ve katranlının kumluk a
razisinde de parafinli bir neft 
sızmaktadır. Burada Erzurumlu 
tüccar Abdürrahim isminde biri 
el ile İfliyen delme makinesile 20 
metre derinliğinde az miktarda 
petrol istihsal etmiştir. Rualar U
mumi harpte bir çok kuyular aç
mıtlanada, hepsi kapanmış, yalnız 
bir tanesinden san renkte petrol 
sızmaktadır. 

Erzurum vilayetinin Bayburt 
kazasına havai hat ile 36 kilomet
re mesafede ve kara yolile 46 kilo
.netrede dört Şemagil köylerinden 
müteşekkil bir grup vardır. ~u~ası 
denize nazaran 1850 metre ırtifa
dadır. Ruslar Umumi harpte bu
rada da araştırma yapıp ~uyu aç
mışlarsa da bilahare hepsı kapatıl 
mıştır. Hükumetimiz tarafından 
etüt için giden bir he>:et kuyunun 
bir tanesini temizletmış, kuyunun 
duvarlarını teşkil eden Marnda ha
kiki petrol kokusu hissedilmi,tir. 

Hasankale şahrinin cenubupr
kisinde kasabaya altı yüz metre 
mesafede sıcak ve hamızıkarbon
lu su çıkmakta ve buralarda bol 
miktarda neft te bulunmaktadır. 
Burada Ruslar mühim taharride bu 
lunmuşlar ise de ric'. atleri ~snas~n
da tesisatlarını tahrıp etmışlerdır. 
Elyevm yalnız bir sondaj sehpaaı 
bulunmaktadır. 

Erzurum - Erzincan şosesi Üs
tünde J\,·1ama - Hatun kuabasının 
Pölk köyü civarında kül rengi 
Marnli gre tabakaları içinden çı
kan tuzlu ,.uyun üstünün neft ile 
kapalı olduğu görülmektedir. Gre 
tabakalarında da kuvvetli petrol 
rayihası hissedilmektedir. 

Erzincanın on bet kilometre 
garbinde Keller dağ denilen mev
kide bitümler arasında neft sızın
tısı bulunduğu Jeolog Abicb tara
fından iddia edilmektedir. Bu ma
hal hakkında husui tetkikatını ne
ticesinde başka bir malumat elde 
edemedim. Keller dağ ismile hari
talarımızda bir isim bulamadım. 
Oradaki meşhur dağlar (Sultan 
Seydi) ve (Sibikor) dur. Civar ara 

· zi çok dağlık olduğundan belki 
bu isimde de bir dağ vardır. Ci
varda ılıcaların bulunması da ora
larının tetkika değer olduğuna de
lalet eder. 

Müteferrik mmtakalarımızdan 
sayabileceğimiz de tunlardır: Si
nop limanının elli mil Boyabat'ın 
on kilometre şimalinde sahilibahre 
nazaran 600 metre irtifada Ekiıive
ren köyü civarında bir petrol sızın 
tısı var ise fimdiye kadar yapılan 
etüdler neticesinde buradaki sızın
tının mühim bir birikinti olmaktan 
ziyade şistlerden hasıl olma sızıntı 
olmaııı daha kuvvetle muhtemel
dir. 

lstanbula bet yüz mil, Rize ,eh
rine 20 kilometre mesafede kıble 
ırmağının denize aktığı mahallin 
üç buçuk kilometre kart ısında ( 45) 
derecede denizin üstünde petrol 
tabakaları görünmektedir. Bu 
mahallin derinliği "63,. kulaç 
tır. Mezkür mahalle Mapavri is
mi verilmektedir. 

Bartın - Sancaklar mahallesin
de Murat Efendinin bahçesindeki 
su kuyusunda su ile beraber sarım
trak renkte bir gazyağı sızdığı gö
rülmüştür. 

Marmaranın 'İmalinde lstanbu
lun takriben 80 mil. cenubugar
bisindeki Müreftenin şimalindeki 
Hora ırmağının Marmaraya aktı
ğı noktadan takriben 4 kilometre 
mesafede bir ve beş kilometre di
ğer bir tane olmak üzere iki kuyu 
ile taharri asarı görülmektedir. 
Bu mıntakada 9 adet delik açılmış 
ise de hepsi yıkılmıştır. Maama
fih: bu taharri neticesinde ilk 
zamanlar yevmiye 2-6ton kadar is
tihsal yapıldığı mervidir. Bilaha
re petrolu gaip etınişlerdir. 

Petrol madenlerimizden bahse
derken İzmit körfezinde Bahçecik 
mahallindeki "Bitümlü şist,, ma
deninden bahsetmemek haksızlık 
olur. Bu genİf saha da istismar edil 
diği takdirde değerlidir. 

Antalyanın kırk mil cenubunda 
ve Fenikenin yirmi be' kilometre 
,arkında sahile bir kilometre me-
6afede eskiden kalma saray hara-
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belerinde gaz fıtkıran iki mahal 
vardır. Bu mahallerden ktrk san
timetre uzunluğunda alevler çıktı
ğı iddia olunur. 

Bakır madenleri 
Türkiye toprakları mebzul de

necek kadar da bakırı ihtiva et
mektedir. Bunların meyanında 
en batlıcası Erganidir. Ergan~ 
madeni çok eski zamanlardanberı 
malum olup Miladı lsadan iki bin 
sene evvel Asurilerin Dicle nehri 
ülyasında çalıftığı tarihlerde tes
pit edilen bakır madeni Ergani,.
den başkası olmadığı şüphesizdir. 
Binaenaleyh bu maden asırlarca 
çalı•mıttır. Osmanlı saltanatının 
kayıtlarına· nazaran ilk zamanlar
da bu madeni çıkan cevherin yüz
de yirmisi hükumete ait olmak üze
re madenciler tarafından itlettiril
mi,. Bu say tarzile Erganide 
müteaddit mültezimler tarafından 
dokuz kuyu açı ştır. Bilahare bu 
şek 1 muvaftk eorülmemi,, mağa
ralar senevi muayyen bir icar be
deli mükabilinde ve birkaç se -
ne müddetle ihale edilirmi,. Fakat 
bu •ekilde siy tarzının da muva
fık olmadığı görülmüf, madenden 
cevher ihracatı muayyen bir ücret 
nıükabilinde müteahhitlere veril
mİftir. Bu da zengin cevherleri 
almak, sağlam İnJaat yapmamak 
gibi yolsuzlukları istilzam ettiğin
den açılan dokuz mğara zamanla 
yıkılmıf, bunlarda.o (Lam) 
(Sarhos) ve (Sicak) namla-
rındaki üç ihraç magarası 
kalmıfh. Bu madenden çıkan 
cevher miktarı 1266 senesine ka-
dar malum değildir. 1266 
senesinden 1323 senesine 
kadar 294,932 ton bakır cev
heri ihraç edildiğini kayıtlarla an
liyoruz. Buradan ihraç olu
nan cevher ya mahallen ve
ya Tokat kalhanelerinde iza
be edilirdi. 

Ergani bilhassa icinde ba
kır cevherinin nispeti · itibarile 
en zengin madendir. Umumi harp 
esnasrndaki "36,. sondaj ameli
yesi ile yapılan tahliller neticesi 
vasati yüzde 10 bakırı ihtiva ettiği 
tahakkuk 'etmi,tir. Bu tera
it dahilinde 18.akal bir milyon iki
yüz bin ton cevher mevcudiyeti 
ölçülmüttür. Maamafih: Bu ma
denin civarında ayni tetekkülleri 
gösteren (jeolojik) vaziyetler tes
pit edilmi,tir. Bu madeni İflemek 
üzere Cümhuriyet hükilmetinin 
te.ekkülünden sonra tefkil edilen 
Ergani bakın fİrketinin sermayesi 
3,000,000 Türk lirası olup yarısı 
tamamen Türklere aittir. Bundan 
baska Türkiyenin mühim miktarda 
ka~dan hissesi vardır. 

Bakır fiyatlan buhrandan aza
mi derce müteessir olmu,tur. Umu 
mi harp esnasında 124 altın lngi -
liz lirasına kadar borsalarda fiyat 
kaydettiren bu cevher bir aralık 27 
buçuk kağıt sterline kadar dütmü' 
tür. Maamafih bu fiyat son zaman
larda 38 - 40 İngiliz lirası arasın
da oynamaktadır. 

Ergani madeninden azami de -
rece istifade edilmek üzere en son 
sistem usuller dairesinde çalıryılaca 
ğına şüphe edilemez. Bilhassa tat
bik edilecek i,letme planile eG
kilerin köstebek yuvası intizamsız
lığı ile çalı~masından mütevellit 
zararların telafisi düfünülmekte
d ir. Bu suretle de toprak altında 
bir ton bakır terkedilrniyeçtir. Şu-

nu da ilave edelim ki. Ergani cev
herinde bakır nisbetinin yüksek ol 
ması istihsal masrafını çok dütür -
mektedir. Binaenaleyh: Bakır fiya
tı daha afllğıya düşse gene maden 
karlı bir tekilde işleyebilir. 

Hükumetimizin bu meyanda bu
rada 'imendifer inf&SI nakliye me
selesini çok kdaylattırmakta ve u
cuzlatmaktadır. İki seneye kadar 
hat Erganiye vardığı zaman en as
ri tekamülleri ihtiva eden maden 
tesisatı bitıniş ve cevher sevkine 
başlanmış olacaktır. 

Erganiden sonra zikredebilece
ğimiz madenler Artvin vilayeti da 
bilinde Kuvarsane, ve Morgu! ve 
Hud madenleridir. Kuvarsane Ho
paya havai hat ile on bet ve dağ 
yolile 40 kilometre mesafededir. 
Mezkur madende tesisatı tam ise 
cevherinin yüzde 4,6 olması ve yo 
)unun bulunmaması yüzünden it
leyememiştir. Çünkü bu maden 
Ruslar idaresinde iken kurulmu,, 
nakliye vaziyeti Batum limanına 
göre tanzim edilmişti. 

Batuma nazaran Kuvarsaneye 
mütenazır vaziyette bulunan Mor
gul madeni de Ruslar zamanında 
imtiyazı alının~ ise de cevherinin 
nisbeti yüzde 3.6 bulunması, ba -
kır fiyatlarının dütüklüğü bu ma -
denin sahibi bulunan lngiliz şirke
tine İfletme iıııkanını vermemit -
tir. Bugün her iki maden de Türk 
hükümetine intikal etmittir. 

Ruslar zamanında Fransızların 
alakadar oldukları Hut madeni için 
zengin denilmekte ise de kat'i ma
lumat mefkuttur. Gene Ruı hudu
du civannda Arhavi nam maden 
Batumdan takriben kırk kilometre 
mesafede bulunmaktadır. Alman 
ve Rus mühendjsleri tarafından ya 
pılan etütlerde cevherinin nisbeti 
çok zengin olarak gösterilmekte • 
dir. 

lneboluya 30 kilometre mesafe
de Kürreinühas ("') madeni mev
cuttur. Bu madende çok eski zaman 
!arda çalışıldığı orada mevcut cü -
ruftan anlatılmaktadır. Made
nin zenginliği de rivayet edilmek
te mevcut fenni raporlar taharri 
ameliyatını istilzam edecek mahi
yettedir. 

Tirebolu civarında da mütead
dit bakır madenleri mevcuttur. 
Bunlar meyanında Eselli, Yuruca, 
Akkem, Karaburk, Kırlak isimleri
ni zikredebiliriz ki oldukça büyük 
bir sahayı ihtiva etmektedir. Bura
larda eski zamanlarda çalıtıldığı -
na dair alaim mevcutur. 

Adapazarı - Hendek civarında 
çok ümitbahş bakır zuhuratı mev -
cutur. Bundan başka daha on do -
kuz yerde bakır zuhuratına dair 
resmi kayıtlara rastgelinmektedir. 

Krom maden'eri: 
Çok eski bir maziye sahip bu -

lunmayan krom cevheri bilhassa 
son senelrde büyük bir süratle e -
hemmiyet kesbetmeğe başlamışbr. 
Dünya sanayiine boya kısmından 

r 
muhafaza ettiği de tahakkuk et
miftir. 
Binaenaleyh: artık top yivleri, zırh. 
eğe, ile beraber nikelaj da, hatta 
saat ve köstek imalinde, ağızlarda 
altın dit yerine de kullanılmağa 
başlanınıttır. Krom'un gün geçtik
çe istimal sahası artmaktadır. 

Türkiyede krom 1848 tarihinde 
Bursa şehrinin takriben on bet mil 
şimalinde Harmancık mevkiinde 
keşfedilmiştir ve bu tarihten 12 se 
ne sonra kendini dünyaya tanıttır
ma~a ba,lamıf ve son asnn bidaye 
tinde piyasaya hakim olmuştur. 
Maamafih: muayyen bir usul ve 
muntazam bir say programı takip 
e 'ilmediğinden gün geçtikçe mev
kiini kaybetıniştir. Bu suretle 
1874 de istihsalat devrine giren Ye 
11i Kaledonya, 1903 te Hindistan, 
1906 da Rodezya kromları kolay -
lıkla dünya piyasasına hakim olma 
ğa batlamıflır. Rakiplerimizin işi -
ni kolaylaştıran başlıca amil, te -
sadüfün sevkile ke~folunan bu ma
denlerde iptidai bir say tarzı ile 
hiç bir müşkülat iktiham edilmeme 
sidir. Saltanat hükumetinin de bu 
hususta hiç bir himaye sistemi, 
ve bir takip programı mevcut değil 
idi. 

Türkiyede krom menatıkını şu 
esasat dairesinde taksim edebili -
riz: 

1 - Kütahya ve Bursa havalisi. 
2 - Eskitehir ve civarı. 
3 - Denizli ve Tefenni. 
4 - Fethiye ha valisi 
5-Mersin. 
6 - Müteferrik. 

1 - Kütahya havalüi: - Bu ha 
vali esas itibarile serpantin için -
dedir. Civar kromları 4~55 
derecede bulunmaktadır. Maa· 
mafih 48 dereceden atağı bu· 
lunan zayıf cevherler de yı
kanmağa ve bu suretle dercesi yük 
seltilmeğe salibtir. Buralarda el -
yevm itlemekte gayet zengin krom 
madenleri mevcutur. 

2 - Eskifehir havalisi. - Bu ci 
vardaki kromları son birkaç sene 
içinde ketif ve itletilmeğe bllfla -
mıttır. Batlıcaları Alpıköy istasyo· 
nupnun 30 kilometre timalinde Ba 
şören ve onun 15 kilometre garbin 
de Taştepe madenleri çalı,makta -
dır. Son zamanlarda diğer bir İs -
veç grupu da çalı,mağa başlamı~ 
2000 ton sevketmi,tir. 

Gerek Kütahya ve gerekse Es
kişehirdeki kromların itlemesini 
teshilen hükilmet timendifer nak -
liye ücretlerinden yüzde 20 tenzi -
lii.t yapmıştır. Fakat daha ziyade 
tenzili bu civar kromlarını ciddi 
bir inkitafa götürür. 

3 - Denizli - Tefenni. - Bu mın 
taka kromlan harp esnasında pek 
az mikdarda itlemi,tir. Bu saha 
bilhassa cevher nisbeti itibarile ga 

(Liitlen sayJayı çeviriniz) 
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giren ve bunun 1797 de katifi Fran Kapitülasyonlu sal
sız profesörü Vaquelin tarafından 1 

yunanca renk manasına gelen tanat devrinde Tür
(hroma) ismi verilen bu maden ' kiye bir açık pazar
son zamanlarda demir sanayiinin ' 
mühim rüknü olmuştur. İzabe sana • dı. Yiyeceği buğdayı 
yiinde demirlerin salabetini temin bile dı~ardan gelirdi. 
ve pas tutturmamakla kalmamı' 
gümüşten daha iyi olarak rengini Cümhuriyet devrin-

i de buğday istiklali
< ) Küre kelimesi eski kitaplar- l mizi de kazandık. 

da maden (küreci) de madenci mu- ı ._ __ Hii3;;;;:;;e;r.;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-~ 
kabili olarak kullanılm"htadır. . '" 
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yet zengindir, tamamen bakirdir. j 
4 - Fethiye havalisi, umumi 

harpten evvel en fazla işlenmiş yer 
!erimiz burasıdır. Başlıca Üzümen, 
Çayiçi, Kargi, Eldirek, Kızılkaya, 
Çinger, Sandrasdağ, Çayhisar, in - r 
lice, Köyceğiz mevkilerinde krom 
zuhuratı mevcuttur. Bazı mevkiler 
pek ümitli zenginlik göstermekte -
dir. Buraların bir kısnnnda bir Fran 
sız şirketi çalışmaktadır. 

den saha yoktur." diye dünyama - j 
dencilik muhitinde küstahane pro 
paganda yapmışlardı. İşte bugün 
onlara en beliğ cevabı veriyoruz. 

Marmaris civarında da bir Türk 
müteşel!bisin himmetile mühim ya -
taklar keşfedilmiş, bu sene çalış -
mağa başlamıştır. 3-5 bin ton ara
sında ilk sevkiyata başlamak üze
redirler. 

5 - Mersin havalisi de kamilen 
serpantin arasında bulunmakta ve 
yer yer kromlara tesadüf edilmek
tedir. lçerlere ve şimale doğru sa
hanın çok geniş olması muhtemel
dir. Kromlarını yıkayarak çok zen 
gin bir derece elde edilebilmekte
dir. Harbi umumiden beri muattal 
duran bu sahada son senede gene 
bir Türk firmasının neticeli teşeb
büslerine şahit oluyoruz. 

6 - Ankara, Alaiye, Kastamonu 
vilayetlerimizde krom zuhuratına 
rastgelinmiştir. Ergani civarındaki 
cevher yığınları ve nisbeti hakkın
da verilen malumat pek yüsek ü -
mitlidir. İşlediği takdirde dünya 
piyasasında mühim rol oynayacak 
vaziyette olduğu tahmin edilmekte 
dir. Demiryolu inşasının hitamı bu 
cepheden de çok faydalar temin e
decektir. 

Bugün henüz bütün sahalarımızı 
faliyete geçirmediğimiz halde ihra 
cat yekunu Türkiye iktısat tarihin
de görülmemiş bir mikdarı bulmuş 
tur. işte krom ihracatımızın artışı
m 12 numaralı grafikte vazıh ola
rak görebiliriz. 

Buhrana rağmen bu ehemmi • 
yetsiz görülemiyecek bir vaziyettir. 
gün geçtikçe de memleketimizden 
krom talebi artmakta olduğu son 
gnülerde krom şirketlerine vaki ta 
lep mektuplarından anlıyoruz. 

Bir vakitler Türkiye toprakla
rındaki krom madenlerini tekik et 
mek üzere mühim bir Amerikan 
maden şirketi gelmişti. Ne gibi es
bab tesirile oldu~u tahmin ~dile
mezs<; de kendi beceriksizliklerini 
örtmek için "Türkiyede 30.000 ton 
dan f:ızla krom cevherini ihtiva e -

12 numaralı Grafik 

932 istihsalatımız 53 bin, 933 te 
80 bin tondur. Önümüzdeki sene • 
lerde bu mikdarı arttıracağız. Ge
niş ve zengin sahalarımız buna faz 
!asile müsaittir. 

Kurşun ve çinko madenleri 
Türkiye toprakları kurşun ve 

çinko itibarile de zengindir. Fakat 
diinya buhranı bu cevher fiyatı Ü -
zerinde büyük tesir ilka etmiştir. 
1925 senesinde tonu 36 altın lngi • 
liz lirası iken bu kıymet bugün 11-
12 kağıt İngiliz lirası arasında oy
namaktadır. Bu hali faaliyette bu
lunan Balye madenlerimize de te 
sir etmişti. Maamafih: hükumeti -
mizin kat'i ve faydalı tedbirleri yü 
zünden son zamanlarda işlemeğe 
başlayan bu madenden mahiye 2 
bin ton kadar çinko ve kurşun ih
racatına başlamıştır. 

Bundan sonra sayabileceğimiz i
simler kurşun madenlerimizin bir 
kısmını teşkil eder: Bolgardag, Gü 
müş - Hacıköy, Akdağ, Denek, Mer 
zifon .. 

Bu madenlerin her biri başlı ba 
şına birer servet membaıdır. Buh
ranın tesiri hafiflediği takdirde iş 
leyceğinden şüphe edilemez. Hat -
ta bunlardan bazılarının buhrana 
rağmen işleyebilecek kabiliyette 
olduğunu iddia etmek fazla nik -
binlik değildir. 

Manganez madenleri. - Mem -
leketimizin, muhtelif yerlerinde de 

VATANDAŞLAR 
Yerli malı kullanmak memleket borcudur. 

Ecnebi malını kullanmak ise, paramızı 
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manganez cevherine rast gelinmek ı 
tedir. Bu meyanda zikredebilece -
ğimiz madenlerin başlıcası Ereğli 
civarındaki ile Fethiyede bulunan 
dır. Fethiyede (Cenubi Anadolu 
Manganez Şirketi) namile cümhu 
riyet devrindeki 3 milyon li
ra sermaye ile teşekkül e
den şirket elyevm faaliyet
ni hükumetin himayesi ile arttıra -
caktır. 

Manganez fiyatları harpten ev
velkine nisbeten çok düşmüştür. 
1913 senesinde ünitesi elli dört ku
ruş iken elyevm takriben üç kuruş 
tur. Bunda başlıca amil Rus dam
pingleridir. 

Magnezit madeni. - Son sene 
lerde bu cevher üzerindeki faali 
yetimiz artmıştır. Bu meyanda zik 
redebileceğimiz Eskişehir civarın
da Beylikahır mevkiindeki Mösyö 
Höyzer tarafından mübayaa ve iş
letilmeğe başlanan madendir. Bun 
dan başka Konyada Dereköy mev 
kiinde iki müteşebbis Türkün mey 
dana çıkardığı Magnezit madeni 
dt çok ümitli bir İstikbal vedetmek 
tedir. 

Diğer muhtelif madenler: 
Şu yukarıda saydıklarımızdan 

ba.1ka demir, linyit, borasit zımpa
ra, civa, lületaşı madenlerimiz mev 
cuttur. 

Türkiye cümhuriyeti sanayide -
ki mühim mevkiini ve memleketin 
istikbalinde oynayacağı mühim ro
lü nazarı dikkate alarak demir ma 
denlerimizin keşif ve i,Ietmesine 
çok büyük bir ehemmiyet atfetmek 
!edir. Birkaç senedenberi etütlerine 
devam ettirmektedir. Hatta son za 
mantarda Amerikadan da getirtti
ği mütehassıslar ile bizzat maden 
umum müdürünün riyasetinde ce
nup mıntakasını tetkik ettirilmekte 
dir. Pek yakın bir atide bu maden
lerimizin de faaliyete geçceği ü • 
mil olunabilir. 

Demir madenlerimizin en tanın 
mı~ı olarak iki mevki gösterebiliriz. 
Birincisi, Kayserinin cenubunda 
Toros eteklerinde, ikincisi de Ka
radeniz sahilinde Ordu ,ehrinin 
müstakim hat ile 35 kilometre ce
nubunda ve 12 saat .uzağında Fun
dacık mevkiinde. 

Pek mebzul olan linyit kömürü 
madenlerimiz için de memleket da 

bilinde mahrukat ve muharrek kuv ı 
vet olarak istimalini fazlalaştırmak 
için kuvetli teşebbüsler olduğunu ı 
yazmakla iktifa edeceğiz. 

Kükürt ihtiyacımızı hariçten ge· 
tirtmek mecburiyetinden kurtul • 
mak için Keçiburlu kükürt madeni 
ni yerli sermayelerden müteşek -
kil bir sermaye ile işletmeğe teşeb
büs etmiş ve pek yakında işe baş -
lanmak üzere istihzarata başlan • 
mı,tır. 

Madenlerimiz hakkında sözü • 
müzü bitrmeden evvel saltanatın 
aldığı borçlara mukabil 1862 sene
sinden beri ecnebilere terkettiği 
tuzlarımızı cümhuriyet ile beraber 
vai'ıyet edilmiş, bu mühim vari -
dat membaımız Türk elite, Türk 
kuvvetile işlemesi temin edilmiş -
tir. 

Hulasa: 
Son on yılının iktısadi plançosu

nu tetkik ederken çok mühim bir 
hakikatle karşılaşıyoruz. Bir taraf 
tan ithalat, ihracat açığını kapatı
yor, hatta asırlardan beri sürüp gi 
den Osmanlı imperatorluğunun ha 
rici ticaret müvazenesizliğini fazla 
mal çıkarma lehine düzeltiyoruz. 
İşte Türkiye iktısadının dönümü 
olan 1930 senesi ile tevarüs tari
hi 1923 senesinin harici ticaretinin 
farkları: 

İhracat 
İthalat 

Fark 

1923 1930 

84.651.000 151.554.000 
144.789.000 147.454.000 
"e------- -----
-60.138.000 -t 3.900.000 

C.;rülüyor ki fazla mal çıkar -
ma yedi yılda bir misline yakın art 
ımştır. Müte'akıp yıllarda - nisbet
te tehalüf te olsa - ayni feyizli ne -
ticenin devam ettiğini istatistikle -
rimizden anlıyoruz. Netekim 1933 
senesinde . buhran en had devre
sinde olmasına rağmen - 9 aylık 
ihracat fazlalığı 2.570.469 Türk li
rasıdır. 

Burada dikkat edilecek bir nok 
ta daha var. Sıralanan adetlerin be 
lagati ile ihracat fazlalığından mü 
tevellit memleketin karından baş-

ekim sahalrı genişliyor. Bu milli ı 
servetin terakümü istikbalin refah 
lı günlerine işaret eden çok hayırlı 
bir delildir. Öyle ya, memlekette 
mütedavil sermaye birikip fazlalaş 
tıkça dahili ve harici ticaretin de 
artması riyazi bir kati yettir. 

Yalnız sözümüzü bitirmeden 
evvel yukarıdaki satırlarımızda te 
mas ettiğimiz bir hususiyet üzerin
de tekrar duraklayacağız. Dünya 
- bilhassa - iktısadiyatı hiç te iste
nilmiyen bir keşmekeşli devre ge
riyor. Buna ister buhran, ister ise 
daha keşifli veya maskeli bir tabir 
ile (inhitat - depresion) diye ad 
takılsın. göz görmeden yalnız his
sedilen bu afet beynelmilel ticaret 
şampiyonası silahını ellerinde tu • 
tan, küme , küme altın yığınlarını · 

siper yapmış milletleri akıllara hay 
ret verici bir şiddetle sarsmaktadır. 
İhraç kabiliyetleri azalmış, dahili 
ticaretleri yıkılmış, dünün fazla 
kazancının gururu yerine, yeisli 
bir durgunluğa gömüşmüşlerdir. 
Bianenaleyh: bu badirenin, sağna 
ğın memlektimiz hudutlarını büs -
bütün aşmamasına imkan tasavvur 
edilemezdi. Bu yüzden bazı hususi 
ticaretlerin daralması, bazı vatan -
daşların zarardide olması gayrita
bii zamanın pek tabii bir neticesi • 
dir. Böyle hususi tesirlerden umu
mi hükümler çıkararak tefeül et -
mek imanını zayıflatmaktan başka 
bir şey değildir ve buhran amilleri 
nin arasında en kuvvetlisini de mü 
tehassıslar "itimattaki sarsıntı" ol
duğunu iddia ettiklerini unutma
malıdır. 

Plançomuzda memleketimizin 

......................................... 1),.,, ..... 1 
Türk vatandaşı, 
Türk pamuklusu 
Türk yünlüsü, 

ka milli servetimiz de muntazam rr·· k . ki.si 
bir seyir ile artıyor. Evet, tiftik, .l Ur lpe l 
yapağı, buğday, arpa ... ilah .. ihra- • 
catı artarken hayvan adetlerinin L gıger. f 
de mikdarı sene besene yükseliyor, , , , , , ·,,,,, 'tJ, •, ••••••••~•"' 

alisinde saadetler getireceğini va 
deden tabi ve bakir servetlerimiz 
den bahsettik. Bu medfun hazine 
lerde yarının müedavil sermayesi 
de yeni yeni yığınlar teşkil ede 
cektir. Bugünün mesut neticesin 
devleti aliyenin Lale devrinde de 
ğil, dünyanın bin bir müşkülat il 
kıvrandığı buhranlı, kara günler 
de elde etmemiz bu ümidimizi ço 
amma çok kuvvetlendirir. 

• • • 
Son söz: 

Türk genci!.. Yurdumuz al 
yüz seneyi aşan saltanat seyiatını 
son otuz yılında en acı günlerin 
yaşamıştı. Biribiri ardı sıra dizile 
boğucu harpler, yer yer fışkıran fi 
neli iğti,aşlar durmadı. Cerdune 
hümayunların dört atide sahte bi 
vikarla şahlanırken Türk kanı il 
hep harp yangınları sulandı; acık 
lı annelerden ayırt.lan yavruları 
cesetleri ile sinsi iğtişaşlar örtülm 
ğe çabalandı. Böylece nice can, ni 
ce mal heba olup gitti. Fakat bu k 
ra mazinin gönüllerde çok deri 
bir sızuı kaldı. Cömülmüf bir ka 
deş yoksulluğunun, kaybolmuş ba 
ba öksüzlüğünün hüznünü sakla 
yan daha ne kadar çok aile yuva 
ları vardır. Belki halô. o, ulu şehit 
/erin bilinmiyen mezarlarının çi 
çeklerini sulayan ne kadar bol ze 
hirli gözyaşları akıyor. işte bunda 
tam on yıl evvel bu sızıların yesin 
kapatan enkaz üstüne cümhuriyet 
doğdu Türkün yeni dünyası kurul 
du. O günleri düşün, bugünü, ya 
rını öyle sev! .. Çünkü, o senin ma 
lın! ... Türk genci!.. Bu yurt, bu 
zümrüt ova, o yalçın kaya, orman, 
göl, nehir, deniz, bu güzellikler, 
o servet, hepsi, hepsi, senin! .. Am 
ma belki sen de cümhuriyetinsin!. 
Artık ak düşmeğe başlayan saçl 
başımla bu nurlu varlığın önünde 
ben eğildim. Sen de eğil!. Onu 
için titriyerek hırçın bir kıs
kançlıkla seveceğine, koruyacağı • 
na And iç! .. Unutma ki, bu kadar 
acı derslerle can ve mal bahasına 
elde edilen cümhuriyete hiyanet e
deni de, ettireni de yarın tarih kız
gın demirlerle dağlar! .. 

SADREDDiN ENVER 
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Bir hı~trıka.sı· 

• 
1 diferlerimiz .. 

10 
yılda Türkün her sahada olduğu gibi teknik kabiliyetine, 

milletlerinin en ileri gelenlerile boy 
görgü ve bilgiye ihtiyaç gösteren 

ölçüşecek bir hale geldiğine itimat f ercilikte de dünya 
şimendi

edebiliriz. 

Su, Köprü, Yol, Elektrik, Şimendiferler ve Nafia, Posta, Telgraf, Telefon işleri 
Osmanlı hükumeti devrinde Na j 

fia işleri tamamile yüzüstü bırakıl 
D h d " "N f' " IDıftı. a a ogrusu, a ıa nın 

Yalnız adı vardı. Meclisi hassı vü
kelade mühim bir mevkii olan Na
fia nazırları, Padişaha huliis çakıp 
bol bol maaş almaktan ve ruzmer
re evrakı şöyle bir gözden geçirip 
Yabancı tirketlerin imtiyazlarını ye 
nilemek ıçin önle:ine uzatılan mu
kavelelere imza atmaktan başka 
hemen de bir iş görmezlerdi. Eıde 
bir nafia programı yoktu. Büyük 
nafia işıerıne teşebbüs imkanları -
nı arttırmak kimsenin aklından geç 
mezdi. Arasıra, filanc:a yolun ala
kaderülistitaa tamiri için bir buy • 
rultu çıkar, evrakı aylarca masa 
maUl dolaşır, otuz bin kuruşluk sar 
fiyat için bunun yarısına yakın ka
ğıt ve mürekkep ziyan edildikten 
sonra nihayet "sayeişahanede bi
mennihilkerim,, yolun tamirine mü 
ba,eret kılındı. 

.I' akat bu tamir işi, bir türlü ko 
laylıkıa bitmez, her açılan yol, bir 
çok yeni yolsuzluklara kapı açar; 
sartediten paranın yirmide biri ka 
dar netice almak kabil olamazdı. 
Memleketin genişliğine nisbet edi
lirse, mevcut şimendiferler, deve
de kulak kabilindendi. Mevcut de
miryolları da, tamamen yabancı 
tirketlerin malı idi. İdareleri, işlet 
11>.eleri milli ellerde bulunmadığı 
gibi bunların devletçe varidat getir 
dikleri de yoktu. Sermayelerini en 
e_nıin, en karlı işlere kapatmak is
~ıyen büyük mali gruplar, Osmanlı 
Ulkesinde bir şimendifer imtiyazı 
koparmağı kendilerine gaye edi -
nir olmuşlardı. 

Osmanlı hükiimeti bu şirketlere 
teminat akçesi namı altında üstelik 
para da verir, ve bu parayı ne ya
pıp yapıp muntazaman öderdi. Bun 
dan maada şimendifer imtiyazına 
•atıip olan t irketler, yolcu ve eşya 
tarifelerini diledikleri gibi yükselt 
ltıek hakkına maliktiler. Nafia ne
Zareti, bu imtiyaz mukavelename -
!erindeki hül,ümlerin şirketler le • 
hınde tatbik edilmesine bilhassa İ· 
tina ederdi. Şirketler tarafından ya 
Pllacak ıtırazıar hemen nazarı dik
ka~ alınır, sızıltıya meydan veril •. 
in.ezdi. 

Osmanlı hükiimetinin zaafı ve 
iciztıği yüzünden, hariçte hasıl o
!a? ve gitgide kökleşen kanaat şu 
ıdı: 

- Türkler, hiç bir nafia işini yal' 
nız başına deruhte edemezler. De
ruhte etseler de yüzlerine, gözleri
ne bulaştırır ve elattıkları teşebbüs 
lerde muvaffak olamazlar! 

Bu kanaat neticesidir ki, mem
leketin turasında burasında yapı • 
lan tımendıterler, köprüler, yollar, 
tüneıler, tramvaylar, kanallar, ka
ınııen ecnebilerin idaresi ve ecnebi 
ınemurların nezaretı altında işletil 

mekte idi. Bu tirketlerde Türk me
murları ve Türk işçıleri hiç yoktu, 
Yahut yok denecek kadar azdı. 
Lümtıurıyet idaresı, memleketin mu\ 
kadderatına el attığı günden beri -
dır ki l'latia idaresi, görülmemiş 
bir hızla, yepyeni bir istikamet ala 
?ak taalıyete geçmiş bulunuyor. 

On senelik cümhuriyet rejçimi 
İçinde yapılan o kadar çok nafia it 
leri vardır ki bunların hangisin -
den batıamak lazım geleceğinde 
h~ı olarak tereddüde düşülebilir. 
Bız burada ilk olarak yollardan 
bahsedelim: 

Cümhuriyetin yaptığı yollar 

• C~mhuriyet hükiimeti, yolsuzlu 
gun amansız bir dütmanı olarak 
mü.c~dele sahasına atıldı. Genitlik 
lerı uç metreye kadar inen eski ha 
kımsız şoseler beş metreye çıkarıl
mak suretile ite başlandı. Ve plat
formlar için yedi metre esas kabul 
olundu. Blokajsız şose yapılması 
menedilerek en az 15 santim blo
kajç üzerine 20 santim kadar kırıl
mıt taş dökülerek iyi silindiraj ya
pılması mecburiyet haline konuldu. 

Vilayetlerdeki nafia işleri genç 
Türk mühendisleri ve Türk fen me 
ttıurları eline verilerek kuvetlendi
rildi ve yol inşaatı daimi bir kont
rol altına alındı. 

Vilayet nafiaları bir taraftan bu 
itleri görürken, köylerin yol ihti • 

yaçları da ayrıca nazan dikkate alı
narak faaliyete batlandı. Ve birçok 
köyler araı;ında, yollar açıldı. Şo
selere verilen ehemmiyet, gün gün 
den artmakta idi. Nihayet şose ve 
köprüler hakkında 1525 numaralı 
kanun neşredildi ve bununla birçok 
mühim itlere girişilmek imkanları • 
temin edilmiş oldu. 

Balye ile Çanakkale, Hopa ile 
Borçka ve lran transit ticareti nok 
tasından ehemmiyeti haiz olan 
Trabzonla Erzurum arasında birer 
şose yapıldığı gibi Malatya • Ela -
ziz şosesi de ikmal edildi. 

Marat - Kayseri yolu güzerga -
hının ve Ankara - İstanbul yolu • 
nun etütleri bitirldi. 

Cümhuriyet nafiası, memleket
te modern tarzda şoseler inşasına 
da ehemmiyet vererek, bitomolit, 
Kaltas, Liton, Emelit gibi kapla · 
malarla sağlamlığı artırılan şose • 
ler vücude getirdi. 

1923 senesinde, yani cümhuri
yet tessüs etmezden evvel 
memlekette mevcut bütün yollar 
18,335 kilo metreden ibaretti. 
Fakat bu yolların da 4450 kilomet
lik kısmı henüz tesviyeitürabiye 
halirde, 13885 kilometrelik kısmı 
da bakımsızlıktan esaslı surette ta
mire muhtaç bulunurdu. 

On sene İçinde bu mikda;, 27 
bin 850 kilometreye çıkarıldı. Bu
gün, on sene evvelkinin hemen iki 
mislinden fazla yolumuz var de • 
mektjr. 13,885 kilometrelik harap 
fOseden 7961 kilometresi iyi bir ha 
le getirilmiş ve geri kalanı da, gi -
diş gelişi temin edecek dercede in
tizama konulmuttur. 

Vatan topraklarında, bugün her 
türlü tekerlekli nakil vasıtalarının 

den meşrutiyet senelerinde memle j 
ket içi, modern tarzda yapılmıt, 
köprülerden mahrumdu. Köprü na 
mı verilen teyler, ahşap ve üzerin
den çok defa yaya olarak bile ihti
yatla geçilen bir takım korkuluk -
!ardan ibaretti. Hele bazı köprüler 
vardı ki, iskeletten farksızdı. Su
ların küçük bir taşkınlığı onları bir 
enkaz haline getirmeğe kafi gelir
di. Anadolu halkının bu geçit ver 
mez köprülerden canı çok yangın
dı. Bazan bir gelin alayının, hazan 
bütün bir köy sekeneıinin kadavra 
haline gelen köprünün dağılmasile 
sular üstünde çırpma çırpına can 
verdikleri görülürdü. Kızılırmak, 
Y eşilırmak, Sakarya gibi büyük su 
larımızın üstünde kurulan eğri 
büğrü birkaç köprüyü istisna eder
sek bütün Anadoluda köprü adı 
verilebilecek geçitler yok gibiydi. 

Cümhuriyet nafiası böyle ahfap 
ve muvakkat geçitlerle memleke
tin münakale ihtiyacını temin et • 
mek kabil olmadığını bildiği için 
köprü inşaatına hususi bir ehemmi 
yet verdi ve esaslı surette faaliyete 
giritti. Tercih edilen tekil, şu idi: 
Köprüler kargir ve betonarme ola. 
caktı. Malzemesi mümkün olduğu 
kadar memleket malından olacak
tı. inşaatında memleket evlatları 
İfçİ olarak kullanılacaktı. Şu on se 
nelik cümhuriyet idaresi zamanın
da fennin en son terakkilerine uy
gun olarak yapılan bütün köprü • 
ler, hep bu prensipler gözönünde 
tutulmak ıuretile vücude getiril • 
miştir. Biz burada ufak tefek köp 
rüleri bir kenara bırakarak, esaslı 
köprülerden bahsedeceğiz. Malat. 
ya • Eliiziz yolunda, Kömürhan bo
ğazı denilen yalçın iki yarın ortasın 
da büyük bir köprü kurulmuştur. 

Ankara • Kayaeri hattının küıat resminde kıymetli bir hatıra 

üzerinde kolaylıkla gidip gelebildik 
!eri şose ve yollarımızın mikdarı 
30,000 kilometreden fazladır. 

Eski devirlerde kuş uçup ker
van geçmiyen nice dağlarımız bu 
gün muntazam şoselerle birbirleri
ne bağlı bulun.uyor ve vaktile tek 
canlı mahlUka tesadüf edilmiyen 
nice yollarımızda bugün saatte 60 

Ankaradan Samsuna ilk tren 

yetmit kilometre alan otomobil ve 
otobüsler gidip geliyor. Eski dev -
rin kağni arabları içinde bin zah • 
metle yapılan sonu gelmez, sıkıcı 
yolculuklarını cümhuriyet neslinin 
çocukları artık bir masal gibi dinli 
yorlar. 

Köprüler 
Uzun istibdat ve onu takip e • 

İsmet Pata köprüsü adı verilen bu 
muazzam eserin, orta gözü 109,60 
metre açıklığındadır. 

Bu kadar büyük köprüler, değil 
yalnız Türkiyede, dünyanın her ye 
rinde sayılı dencek kadar azdır. 
Asıl hota giden tarafı, bu köprü -
nün batlangıçtan sonuna kadar 
yalnız Türk mühendisinin, Türk 
bilgi ve kabiliyetinin, Türk İfçiliği 
nin emeğile ve Türkün kendi almte 
ri olan milli sermaye ile batarılmıf 
olmasıdır. Kimseye mühtaç olma -
dan, kimseden bir santim borç al· 
madan böyle büyük nafia eserleri 
meydana getirebilmek, ancak cüm 
huriyet idareıinin karı idi. 

Bundan batka Çarşamba kasa
bası civarında Yetilırmak üzerir
kurulan köprü vardır. Bu köprü ya 
pılmazdan evvel Çartanba halkı, 
üzerinden sırat köprüsü kadar güç 
geçilir, korkunç bir heyulanın iki 
tarafında mahbus vaziyette idiler. 
Bu viran köprüyü her geçitlerinde, 
biribirile helallatanlar vardı. Bu 
köprüden değil, araba ile, yayan o
larak dahi yürümek muhataralı idi. 
Köprünün bütün temel direkleri ÇÜ 
rümüttü. Ufak bir rüzgarın temasi 
le her tarafı zelzeleye uğramış gİ -
bi sallanırdı. Cümhuriyet idaresi, 
eski idarelerin nafia faaliyetini 
nazarlarda canladırmak için yapıl
mıt bir abideyi andıran bu köprü
yü, derhal yıktırıp yerine her biri 
26 metre açıklığında 10 esas gözlü 
beton bir köprü kurdu. 270 metre 
uzunluğunda olan bu köprü, Ana
dolunun en uzun betom\rme toıe 
köprüsüdür. 

60 metre açıklığındaki orta gö
zü, demirden yapılan Antalyadaki 
Manavgat köprüsü de intası cüm -
huriyet devrine nasip olan büyük 
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Fevz;ipaıa • Diyarbekir lıattmJa fürkiyenin en büyÜk ,ünmıliler lıöprüıil. Bu köprünün 300 metre uz;unluiu v• 
30 metre yük•kliği varılır, 

köprülerimizden biridir. Gene An
talyada, Aksu köprüsünü de son 
on senelik köprü faaliyetinin yarat 
tığı eserler arasında sayabiliriz. 
Bütün bunlardan maada, Balye • 
Çanakkale yolunda kemerleri be • 
ton, diğer kısımları taştan yapı • 
lan 3 x 26 metre açıklığındaki Av
gonya köprüsü, lzmirde 2 :ıt 26,5 
açıklığındaki Bakırçay Sinopta F ev 
zipaşa, lstanbulda Silıihtarağa 
köprüleri, nafiadaki on senelik 
himmetin eserlerindendir. 

Cümhuriyet hükumeti, yalnız 
yollar ve köprüler için şimdiye ka 
dar on milyon lira sarfetmittir. En 
lüzumlu yere, en iyi tekilde, birçok 
ihtiyaçlardan kısılarak yatırılan bu 
par, şüphe yok ki mukabilinde 
memlekete k~andırdığı şeylerin 
yanında ehemmiyetsiz bir yekun
dur. 

Asırlarca tat üstüne taş koyma
yan, hatta nıevcutları da yakıp 
~I eden idareden, harap, perişan 
hır vatanı miras alan cümhuriyet 
hükumetinin on senelik kısa bir za 
manın içine bu kadar çok teyleri 
sığdırabilmesi nasıl yorulmaz bir 
gayretle çalıttığını gösterir. 

-

W• Su iıleri 
Abdülhamidin ve ondan evvel • 

ki ve sonraki padişahların zama • 
mnda, Anadolu, sahil kısımları müs 
teına, sususzluktan daima tikayet • 
çi idi. Temiz topraklarımızın bir 
çok yerlerinde nice feyiz verici su 
!ar, boş yere akıp giderken yanıba
tında çift süren köylü, senenin hiç 
olmazsa üç dört ayında, suyu gök
lerin inayetinden beklerdi. 

Cümhuriyetimizi kuran büyük 
hatlar, devlet dümenini ellerine al 
dıktan sonra, sulak Anadoluyu bu 
yalancı çoraklıktan kurtarmak için 
canla başla uğratmağa koyuldular. 

Bir taraftan bataklıklar, bir ta
raftan sel ve yağmur baskınlarile 
bğrı ısıtma yuvası olan köylerimi
zi kurtarmak için faliyete girişildi. 
Bot yere akıp giden sularımızdan 
fenni usullerle istifade etmek için 
geniş bir su programı yapılmasına 
lüzum görüldü. 

Bu program, derece, derece mali 
imkanların müsaadesi nisbetinde 
tatbik edilmektedir. Sulama prog
ramının şimdiye kadar tatbik edil
diği sahaları birer birer göstere . 
lim: 

1 - Borsadaki Nilüfer suyu, sık -

sık taşar, ve civarındaki araziyi 
kaplıyarak mühim tahribata sebep 
olurdu. Buna mani olmak için bir 
kanal yapmak zarureti vardı. Ka -
nal, yapıldı ve bu kanal sayesinde 
70 bin dönümlük münbit ve mah
sul verici arazı derelerin ta9ması ne 
ticesinde uğradığı zararlardan kur 
tarılmış oldu. 

2 - Suların sık sık tahribatına ı 
maruz kalan genit Bursa ovasında 
icap eden diğer bir kısın ameliyat 
ta yapıldıktan sonra, tamam 300 
bin dönümlük arazi.-:ıin sulanması 
ve civar köylülerin sıhhatini teh • 
dit eden 25 bin dönümlük bataklı
ğın kurutulması mümkün olacak • 
tır. J 

3 - Yalova, öteden beri sıtma• 
lı bir mıntaka idi. Bu havalide de 
tefcir ameliyatı yapılarak 25 bin dö 
nümlük bataklık kurutuldu. Bu ba 
taklıkların yerinde, şimdi köylü e
kip biçiyor ve ekip biçtiği yerden 
bol mahsul alıyor. Üstelik sıtma -
dan da kurtulduğu için devlete dua 
ediyor. 

4 - Cümhuriyet idaresi, Büyük 
Mendresin ıslahını, da daha ilk za 

(Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

• 

Cümhuriyetin On Yıllık Eserlerinden: 

SUME 
İtibari Sermayesi 20,000,000 Lira 

BAKIRKÖY Bez Fabrikası 
BEYKOZ Deri ve Kundura Fabrikası 
FESANE Yünlü Mensucat Fabrikası 

Sumer 
Bank 
Fabrikaları 

DEREKE Yünlü ve İpekli Mensucat Fabrikası 
UŞAK Şeker Fabrikası 

Bankanın sekiz muhtelif fabrikada daha 
iştirakleri vardır 

Sumer Bank fabrikaları, memleketin en modern 
müessesatı olup yünlü, ipekli ve pamuklu mamulatı, 
deri ve saraciye malları gayet sağlam ve güzeldir. 

Fabrikalar mamulatının satış Yerleri 

Yerli Mallar Pazarları 
caddesi J lstanbul: Bahçekapı 1 Beyoğluı istiklal caddes: 1 Samsum: Bankalar caddesi 
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manlarda sulama ve kurutma prog 
ramma koymuştu. Buna batlan • 
gıç olarak yapılan Horsonlu kana· 
lı vasıtasile 40 bin dönüm arazi su 
!anmaktadır. Buradan dönüm batı 
na alınan mahsul miktarı evvelce 
alman mahsulün bet misline çıkmıt 
tır. Büyük Mendreı, öteden beri 
aık sık tıqar ve Nazilli ovasını ıu 
altında bırakırdı. Bu latan suları 
ana nehre vermek için yapılan Na 
zilli tahliye kanalı Nazilli ovasının 
pamuk yetittiren arazisinin ıulan 
maıına hizmet etmekle kalmamıf 
civardaki bataklıklan da kurul:muf 
tur. 

5 - Tarsuıun, zengin araziai • 
nin mühim bir kısmından .bataklık 
yüzünden istifade eaile..üyordu. 
Burada da yapılan ameliyat netice 
sinde yüz bin dönümden.faila ara ' 
ziden istifade imkinı: hani olm"l 
ve halkın ııhahti kurtarılmıflır. 

6 - Ankarad çubuk bendi ya • 
pdmaktadır. Bu bent 12,500,000 
metre mikap su toplayabilecek ve 
55 bin dönüm araziyi ıulayahile • 
cek bir büyüklükte olacak ve bu su 
retle Sincanköyüne kadar olan bü-

:ün arazinin sulanmasına ve Ankara 
ovasile Ankara tehrinin sokak ve 
bahçelerine lazım olan suyun te· 
minine muvaffakıyet hasıl olaca • 
ğı gibi ilerile yapılacak kanalizaa 
yonda şas vazifesini görmeğe de 
hizmet edecektir. 

Bundan ha,ka Ankaranın ev ve 
çeııme suları için muhtelif yerlerde 
kaptaj ve depo inşaatı yapılmakta 
ve bu ihtiyaç aııri bir şehre layık 
bir hadde çıkarılmaktadır. 

> 
~ 

~ 
r-

~~~~.---~ 
~ 

L(J 
·--

. ....... -

MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRiNiEVVEL 1933 

...... ,,,,,_. 

··~ 

.. 

ae..9•• 

..... -.. 

.............. 

,,, 
..... 
\ 
\ 
'· • \ 

Hll}l!ltl 1\ 
• 

_., .......................... , .. 

Hük~-lc~ inİÜolı i~mU i./.lmQ /,,,ıı";; 

• ıns.. MI~ fl/ım • .. .,,,,,..,,, f. 
ınsOS1111v/os11111•r 

.$1;kf/~f.,,../in.lo11 q/,fif•ll 
11114.sı flft!ll<tırrı,. 

31'Z~~~11: .f. 3 .ooo.oo:Clt. 

7 - Manisa civarında su sevi 
yc:i inmiş olan Marmara gölünde 
yapılan ameliyat ile 40 bin dönüm 
arazi kurtarılmı' ve öteden beri 
zengin balık tarlalarile töhret a • 
lan bu gölün balıkçılığı da yeni • 
den ihya edilmiştir. Hülasa sula • 
ma, ve kurutma i~lerinde Cümhuri 
yet hükumetinin el atmadığı he • 
men de hiç bir saha kalmamış, ma 
li imkan müsaade ettikçe hu yolda 
verimli mesai sarfolunarak hayır. 
il ve müsbet neticeler alınmıştır. 

Türkiye Cümhuriyeti dahilinde mevcut yapılmakta ve yapılacak olan Demiryollannın heyetiumumiye planı 

imtiyazlı şirketler 
Şimdiye kadar gelip geçen hü • 

kil.metler, imtiyazlı ecnebi 9irket • 
!erin bütün arzularını yerine getir 
meği borç bilmi' ve daima bir ta • 
ıum tesirler altınada kalarak onların 
her dediklerine boyun eğmekten 
ba.ka bir şey yapamamı,Iardı. lm 
tiyazlı tirketler, Osmanlı hükilme
tinin gerek istibdat ve gerek meşru 
tiyetle idare olunan devirlerinde 
her zaman tam bir istiklıile sahip 
olmuşları:lı. Bu firketlerle mukave
leler yapılırken, memleketin yük. 
sek menfaatlerini, milletin ihtiyaç
larını nazarıdikkate almağa kimse 
lüzum görmezdi. 

İmtiyazlı şirketler, hükumet için 
de bir nevi hükilmet tesis ebnişler
di. Menfaatlerine dokunacak en 
küçük bir ihtar karşısında siyasi 
hir.Jakım haklara ve salahiyetlere 
mafik imişler gibi bütün teşkilatla
rile ·harekete geçerek devletin ka • 
nunlanna kar,ı koyarlardı. 

Tabiiyetinde hulunduklan dev
.Jetin Osmanlı ülkesinde sanki ve • 
kil .veya murahhasları idiler. 

Aciz ve korkak padişahlar, sı • 
zıltıya meydan vermemek için bun 
lara yüz vere vere öyle timarık bir 
hale getirmişlerdi ki, bu halin ne • 
ticesinden kendileri de ürkmeğe 
başladılar. O devirde her İmtiyaz
lı ecnebi şirketi, memleketin bün
yesinde bir çıban bafı idi. Bu çı • 
hanları deşerek devletin başına ye 
ni bir gaile çıkarmak için fırsat a
rarlardı. Cümhuriyet hükilmeti, 
ecnebi sermayesine layik olduğu 
kıymeti vermekle beraber kendi ül 
kesinde yalnız kendi kanunlarının 
hükmü geçer olduğunu bu şirketle 
re hatırlatmakta gecikmemİf, imti
yaz mukavelelrinde balkın menfa
atine dokunan maddeleri hemen 
değiştirmişti. Evvelce bu tin<etle • 
rin çoğunun tarifeleri maktu esas
lara dayanıyordu. Cümhuriyet hü
'rumeti, bütün imtiyazlı firketler 
tarifelrinin muayyen formüllere gö 
re hazırlanmasını karar altına aldı 
ve bunların kusursuz olarak tatbikı 
nı, ciddi kontrollere tabi tutu. Es
ki devirlerden kalan imtiyazlı tir
ketler şunlardı: 

trik şirketi, 8 - Konya elektrik 
şirketi. 9 - Kayseri elektrik şir • 
keti 10 - Malatya elektrik şirke
ti 11 - Antalya elktrik şirketi 12 
- Denizli elktrik tirketi 13 - Si
vas elektrik şirketi 14 - Ödemiş 
su şirketi (belediyeye ait) 15 Sam 
sun su şirketi (belediyeye ait) 16 
- Ankara otobüs şirketi 17 - Ae
ro Esperesso İtalyan Tayyare şir • 
keti "ruhsatlı"· 18 ·- -Beynelmilel 
seyrüseferei havai şirketi "nıh
satlı''. 

Bu şirketler tarafından tesisat 
ve tevsiat için sarfolunan para, rıh 
tım şirketi hariç olmak üzere 75 
milyon 395 bin 438 liradır. Asırlar 
ca süren eski idareler zamnmda, 
imtiyazlı şirketlerin sermayesine 
on paralık milli sermaye ilave edil 
miş olmadığı halde cümhuriyet i • 
daresi içinde nafia işlerine 4 mil
yon 192 bin 930 Türk lirası milli 
sermaye yatırılmıştrr. Milletin son 
seı~elerde, iktııadi. uyanıklrğırun 

dercesini gösteren bu feyizli neti • 
ce, millet ve memleketimiz için ha 
kiki bir iftihar vesilesi tetkil eder. 

Elektrik ,irketleri 
Osmanlı hükô.metinin karnlık 

idaresi içinde Rumelide bir iki te 
birle lstanbuldan ınaadası elektrik 
ten mahrumdu. 

Bugünkü milli hududumuz dahi 
linde bulunan şehirlerin ise lstan • 
bul müstesna olmak üzere hemen 
hiç birine elektrik ışığı girmiş de
ğildi. 

·Milli hükumetin nurlu idaresi, 
medeniyetin bu başlıca nimetin • 
den şehirlerimizin istifadesi im • 
kanlarını aramakta gecikmedi. Baş 
lıca sehirlerimiz, tedricen elektrİ· 
ğe k~vuttular. Elektrik tesisatı im
tiyazlı şirketler tarafından deruh
te edilen şehirlerimiz tunlardır: 
Ankara, Adana, Trabzon, Bursa, 
Konya, Kayseri, Eskitehir, Samsun, 
Malatya, Antalya, ödemif. Bun • 
dan maada, diğer bazı şehir ve ka 
sahalarda da birer ikişer elektrik 
şirketleri teşekkül etmek üzeredir. 
Mahalli belediyelerden nıhsat ve • 
ya imtiyaz almak suretile teşekkü
le başlayan hu şirketler, fİmdiden 
bir çok şehir ve kasabalarımızın e
lektrik tesisabnı temin etmiş hulun 
maktadırlar. 

1 - İzmir bavagazı şirketi, 2 -
İzmir suları tirketi. 3 - Üsküdar 
ve Kadıköy su ş;rketi, 4 - lstım • 
!::ul elektrik şirketi, 5 _ lstanbul Mahalli belediyelerden nıbsatlı 
tramvay şirketi, 6 _İstanbul Tü. elektrik şirketleri şunlardır: 
ne! şirketi. 7 - Bursa cer ve ten • 1 - Edime elektrik •irketi, 2 
vırı elektriki şirketi, 8 _ İstanbul - Gaziantep elektrik şirketi 3 -
rıhtım dok ve antrepo tirketi 9 _ Balıkesir elektrik şirketi, 4 - Ada 
İzmir Rıhtım ve liman şirketi. pazarı elektrik şirketi 5 - Mersin 

C.. h · ·d · · . . elektrik şirketi 6 - Aksaray elek-
um urıyet ı aresının tesısın • t ·k · k ti 7 G · 1 kt ·k 

den sonra ise haşlayan imtiyazlı ~ık şt~r 8e B-d ıresonl 
1 

et ~k r! 
· k 1 d ' l d şır e ı - an ırma e e < rı flr· 

ııır et er e şun ar ır: k b. 9 Af 1 ktr.k · k ı· 10 
1 Ank ha . k t• 2 e - yon e e ı fır e ı - ara va.gazı fır e ı. 

- Üsküdar· Kısıklı tramvay şirke , ' 
ti 3_-öd~miş elektrik şirketi c~ l Yabancı malı 
ledıyeye aıt) 4 - Samsun elektrik , 1 

şirketi (be_led~yeye.ait), 5-Trab-ı sırfa dikendir. 
zon elektnk fırketi, 6 - Adana e-
lektrik şirketi, 7 - Ankara elek-

-T ekirdağı elektrik şirketi, 11 -
Ayvalık elektrik tirketi, 12 - Kü • 
tabya elektrik fİrketi, 13 - Mani
sa elektrik firketi, 14 - Edremit 
elektrik şirketi 15 - Tire elektrik 
'irketi 16 - Bafra elektrik tirketi 
17 - Ordu elektrik şirketi, 18 -
Uşak elektrik şirketi, 19 -Tarsus 
elektrik sirketi 20-Söke elektrik 
şirketi, 2l - Nazilli elektrik şirke 
ti 22 - Çorlu elektirik şirketi, 
23 - İzmit elektrik firketi, 24 -
Akhisar elektrik şirketi 25 - Di • 
nar elektrik şirketi 26 - Muğla e
lektrik şirketi, 27 - Bodrum elek
trik şirketi, 28 - Kırkağaç elek • 
trik şirketi, 29 - Çarşamba elek· 
trik şirketi 30 - Hayrebolu elek • 
trik şirketi 31 - Milas elektrik şir 
yeti, 32 - Çankırı elektrik şirketi 
33 - Fethiye elektirik şirketi. 

Yukarıda isimlerini yazdığımız 
otuz üç şehir ve kasalı'\ bugün 
cümhuriyetin onuncu yıiC1ônümünü 
nur içinde yüzerek kutlutamakta • 

ıJ 

dırlar. 
Elektrik tesisatı, imtiyrzlı şir-

f 

ketler tarafından deruhte edilen • 
lerle birlikte demek oluy-0r ki on 
sene zarfında tamam 43 şehir V'l ka 
sahamız karanlıktan aydmlıiia çı
karak, elektrik ışığına kavuşmu,
tur. Bu neticeyi en iyi gören insan· 
ların bile hayallerinden geçmiyen 
bir netice olarak kaydetmekle ha • 
ta etmeyiz. 

Ciimhuriyet devrinde demiryolları 

Türkiye cümhuriyeti daha kuru
lu~u gününden beri, esas progra
mmm başında demiryolu hedefi i • 
çin yer ayırmıştı. Eski padişahlık 
devirlerinde, hu milletin demiryol
suzluktan neler çektiğini çok ya
kından hilen cümhuriyet hükume
ti ve o hükilmetin on seneden beri 
başında bulunan büyük asker ve 
büyük diplomat ismet Paşa, bu 
toprakta içinden demiryol geçmi • 
yen bir tek şehir hırakmamağa az· 
melmiş ti. 

Osmanlı devletinin milleti uçuru 
ma sürükleyen korkak, ve intizam· 
sız idaresi, düşmanlarımıza büyük 
fırsatlar vermiş, yer yer açılan harp 
ler, mütemadi mağlubiyetlerle a • 
leyhimize neticelenmişti. 

Bu ' harplerden alınacak pek 
çok dersler olduğu halde, başta 
bulunanlar uzağı göremedikleri i
çin inhitata mani olamamı,lar, a
sil Türk milletinin kahramanlık 
hissiyatını, hoş yere istismar ede· 
rek, vatanı felaketten felakete sü
rüklemişlerdi. Açılan muharebe
lerde, ordu, canını ditine taka· 
rak düşmanla pençeletmekten ge
ri kalmıyor ve taraf taraf galebe
ler de temin ediyordu. 

Fakat vatanın bir ucundan Ö· 
hür ucuna asker yollamaktaki güç
lükler, orduyu yardımsız bıraktı
ğı için bütün çabalamalar netice
siz kalıyordu. 

Çar Rusyası ile yapbğımız 93 
harbi, Rumelinin ve bir kısım A
nadolu topraklarının elimizden 
çıkmasına sebep olmuştu. Çün
kü İzmirle, Erzurumun arası, ta
mam altı aylık yoldu. Sevkiyat 
kağnı arahalarile, katır ve bey
girlerle yapılıyor, aylarca yol yü. 
rüyen asker, cepheye geldiği za
man adım atacak halde bulun- · 
muyordu. 

Ruslar İse bir taraftan Beaa-

rahya ve Romanyanm bir taraftan 1 
da şarkta Kafkasyanın demiryo
lu febekelerinden kolaylıkla isti
fade edebiliyorlardı. Bu ölçüsüz 
şerait altında harbeden Osmanlı 
ordusu için pek mukadder akihet 
elbette deği~emezdi. 

Simendifersizliğin ne demek ol
dui:onu, uzun muharebe senele
rinde pek acı tecrübelerle gören 
Türk milleti, cümhuriyet idaresi
nin demiyo!u siyasetini hemen be
nimsedi ve hu siyasete dört elle 
sarrlarak malıyla, canıyla ve bütün 
varlığile ona yardımlarda bulun
du. 

Bugün o yardımların meyvesi
ni tadıyor ve şerefini göğsümüz
de taşıyoruz. Bundan on sene evvl 

Tren istasyona vardığı gün ismet Paşa 
Hz, tarihi nutuklarını irat ediyorlar 

Malatya, lstanbulun nazarında 
Gobi çölü kadar uzak bir yer, Sı
vas, bir hurafeler diyarı, hatta da
ha yakına gelelim Kayseri, meç
hul bir belde idi. 

Sıvasa, gitmek için evvela 
Samsuna kadar iki gün deniz üs
tünde yolculuk edilirdi. 

Samsundan sonra da Amasya 
ve Merzifon, yollarda konaklana, 
konaklana, bir hafta on günde ge
çilir, Tokat üzerinden günlerce 
yürünerek hin mü,külatla Çamlı
bel aşılır, mevsim kışsa yağmur 

ve kar altında Kazovasına, ora
dan da gene günlerce sonra Sıva
sa varılırdı. Bugün Srvas nedir? 
Otuz altı saatlik bir yol! Haydar
paşadan trene bindiğiniz günün 
ikinci sabahı oradasınız. 

Kısa bir zaman sonra Erga
niye, Diyanbekire de ayni süratle 
gidebileceksiniz. , 

_ Türkiye cümhuriyetinin mem
lekette takip ettiği imar siyaıeti
nin şüphe yok ki en muvaffakı
yetli safhası demiryolları inşaa
tında kendini göıtermittir. On se· 
neden daha az bir zamanda mem
leketin dört bucağı, demir ağlar
la biribirine hağlanmıf, mesafe
ler ortadan kalkmış, uzaklar ya
kın olmuf, yolculuğun tehlikesi 
maziye karı,mıf, kısacası Türk 
vatanının tekliği ve bir aradalı
ğı temin edilmiştir. 

Memleket hudutları icinde ev
velce yapılmış olan hatları gös
teren eski bir Osmanlı harita.Sına 
bakar ve bu harita ile cümhuri
yet çocukları için hazırlanan ha
rita arasında bir mukayese ya
parsanız, henüz on yaşındaki cüm
huriyetin vatan manzarasını na
sıl değiştirmiş olduğuna hayrette 
kalırsınız. Eski devirlerdeki Tür
kiyede kırık dökük bir takım şo
selerle bam yollardan başka bağ
lılık vaıııtası yokt~ Memleketin 
bir çok aksamı, adeta biribirin
den tecrit edilmit vaziyette idi. 

Bugün ise, Akdeniz, Karada· 
niz, Sıvas, Adanaya, Malatya ls
tanhula bağlıdır. 

Yarın da Erzurum lzmire, An
talya Karsa hağlanacakbr. Demir· 
yolu faaliyeti, Sıvastan ötesi için 
de başlamıştır. Sıvas • Erzurum 
hattının inşası müteahhide ihale 
edildikten sonra, vatanın bu uzak 
kısmı da merkeze yaklıqtırılması 
için ilk adım atılmış bulunuyor. 
Müteahhide ihale edilen bir hat 
daha vardır: Diviriki • Malatya 
hatb... Her iki hat üzerinde 940 
senesine kadar, raylar döşenmiş, 
trenler işlemeğe batlamış buluna-

1 caktır. 
Cümuhiyet hükumetinin 'de

mir eli sayesinde bugün faaliyet 
halinde bulunan demiryollarmıız 
şunlardır: 

Ankara • Kayseri hattı 380 ki
lometre, Kayseri • Srvas hattı 222 
kilometre, Samsun • Sıvaa battı 
378 kilometre, Kütahya • Balı
kesir hattı 252 kilometre, Ulukı.
la • Boğazköy hattı 173 kilomet
re, Irmak • Filyos hattı 297 kilo
metre, F evzipıqa • Diyarıbekir ha1 
tı 283 kilometre. Bu hatların ye
kunu (1985) kilometredir. 

inşaatı bitmek ve rayları kon
mak üzere bulunan hatların mec
muu 228 kilometreye baliğ olmak
tadır ki, hepsi top yekiin (2213) 
kilometre eder. 

Cümhuriyet hük\iınetinin fİ· 
mendifer intaatına sarfettiği para 
(201) milyon lirayı geçmektedir. 
Bu paranın hundan daha lüzum
lu, bundan daha faydalı ve mem
leket menfaatlerine hundan daha 
uygun bir yere sarfedilmeaine im
kan yoktu. 

1933 senesi girdikten sonra 
yukarıda yazdığımız 2213 kilomet 
relik kısnndan başka infaatına ev
velce başlanan hat aksamı biti
rilmiftir. Ergani hattında henüz 
başlanmrş görülen 89 kilometrelik 
kısım kamilen müteahhitlere iha
le edilerek büyük faaliyetle inJ&
ata devam edilmektedir. 

Erganiden ileriye 435 inci ki
metreye kadar olan kısım da ya
kında ihale edilecektir. Ergani 
hattında Elazize kadar açılınaaı 
kararlaşan şubenin inşaatına da 
derhal bıqlanmak üzeredir. 

Bu tafsilatı kaydederken tunu 
da hatırda tutmak lazımdır ki 
cümhuriyet hükumeti, eski Os
manlı imparatorluğundan kendi
sine kalan sahada ancak 3,350 ki
lometre uzunluğunda bir demir. 
yolu bulmuştu. Bu hatların hepsi 
imtiyazlı ecnebi şirketlerin elinde 

(Devamı karşıki sahifede) 
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ve idaresi altında idi. 

Bunlar içinde en eskisi Aydın 
hattı idi. Aydın hatbnın 1856 ıe
nesinde in9asına ba,lanmı9tı. Bu 
tarihten itibaren eski idareler za
manında cümhuriyetin ilanı tari
hine tesadüf et.Jen 1922 senesine 
kadar geçen 66 sene zarfında 3350 
kilometre kadar yol yapılabilmit
ti ki, her seneye vasati olarak elli 
kilometre isabet eder. · 

Halbuki cümhuriyet devrinde 
yapılan demiryollarının beher se
seneye iıabet eden miktarı tamam 
200 kilometreye baliğ olmaktadır. 
50 ile 200, yani bire kartı dört! 

Eski demiryolları devletin is
tiklalini hiçe indiren gayet ağır 
bir takım 9artlarla yaptınlmıt ol
duğu halde cümhuriyet hükiimeti
nin demiryolları, yalnız milli ser
maye, milli emek ve milli bilgi 
mahsulüdür. 

Demiryolu inpaatının inkifafı .. 
Cümhuriyet hükumeti, İf ba

tına geldiği zaman memleket da
hilindeki demiryollarırun hemen 
dörtte üçünün garp mıntakasına 
tesadüf ettiğini nazarı dikkate a
larak ıark ile garbı biribirine u
lattırmak için yeni demiryolları
nın merkezde ve şarkta yapılma
ııru ve bu suretle tarki ve garbi A
nadolunun merkezle bağlılığının 
teminini muvafık hulmut ve An
kara - Sıvas ve Samsun Sıvu hat
larını ilk faaliyet sahası olarak in
tihap etınittir. 

Bu maksatla 23 mart 1924 ta
rihinde ne9redilen bir kanun ile 
Ankara • Sıvaı ve Samsun • Sı
vas hatlarının en çok bet senede 
Yapılması için 65 milyon liralık 
bir tahsisat verilmit ve biri An
karadan, diğeri Samsundan olmak 
üzere iki istikamette hatların in· 
taabna baflanmıfbr. 

Bundan sonra Bağdat hattının 
Adanadan ilerideki kıımının hu
dut üzerinde kalmaaı dolayıaile 
bu bat eau mahiyetini kaybetmit 
Ye tark mıntakasmın ihtiyacını te· 
minden uzak kalmıt olduğu gi
bi, Erııani madeninden bir an ev. 
Yel istifade edilmeıi 9ünüldiiğün
den Fevzipaşadan batlayarak Ma
latya ve Erganiden geçmek üze
re bir taraftan Feyzİpaf& • Diya· 
rıbekir hattının ve diğer taraftan 
da kömür havzasımn iç Anadolu 
ile bağlılığı için lnnak • Filyos 
altının in,ası kararlasbrılarak 

ite batlanmı9tır. • 

Eakitehir - Konya hattı ile İz
mir, Kasaba ve temdidi demiryo
lu arasında hititikliği temin i
çin Kütahya • Balıkesir arasında 
bir hat inşası, daha 1924 senesin
de dü9ünülerek Nafia Vekaletin
ce evvela etüdüne başlattırılmıt 
ve 1925 senesinde de Kütabyadan 
itibaren 13,5 kilometrelik birinci 
kıamın inşaatı münakaıa ile mü
teahhide verilerek ite de batlan
mıttı. Bu kıamın inşaatı bitınek 
üzere iken Yülyüs Berger iDf&&t 
tirketi ile 15 haziran 1927 tarihin
de aktedilen bir mukavele ile bü
tün hattın intaatı bu tirkete tevdi 
edilmit ve Ulukıtla • Boğazköprü 
hattının intaatı dahi bu mukave
leye ithal edilmittir. 

Ulukı9la - Boğazköprü hattı 
Konya - Adana hattı üzerindeki 
Ulukıtla ile Ankara • Kayseri ara
aındaki Boğozköprü iıtasyonu ara
sındadır. Ve her iki esas hat ara· 
aında bititikliği temin ettiği gibi 
Samsunla Mersini, en kısa yoldan 
birihirine bağlamaktadır. 

İkmali yakl&f&D bu hatlardan 
ıonra, Sıvasa çoktan varmıt olan 
hattın Erzuruma kadar uzatılma
aı zamanı gelmit, ve 29 haziran 
1933 tarihinde yapılan bir muka
vele ile hem Sıvas • Erzurum hat
tı, hem de Divirik • Malatya ilti
sak hattı müteahhide ihale edil
nıittir. 

lntaatı biten ve devam eden 
b~ hatlardan sonra, intaaaı, düfÜ· 
E;len hatlar sıraaında, Filyos • 
b eğli ve Afyon • Antalya hatları 
ulunınaktadır. Her iki hattın in

taatına yakında batlanacaktır. 

Filyos - Ereğli hattile birlikte 
Ereğli limanı da yapılacaktır. Bu 
liman, demiryolunun da yardımi
le kömür ihracatının büyük mik
yaata inkifatını temin edecektir. 

Bütün hu hummalı faaliyet, 
fÜphe yok ki bir çok mali taah-

'ıütleri tazammun etmekte idi. Cüm 
huriyet hükumeti, bu hatları yap
tırırken bir taraftan da imzasını 
koyduğu bütün taahhütlerini gü
nü giinüne ifa etıniş, müteahhitle
re muntazamn tediyatta bulun
muş, mukavele ahkamına harfi 
harfine riayet ederek millet ha
zinesine on para bile borç devret
memittir. 

Satın alınan hatlar .. 
Cüınhuriyet idaresi bir taraf

tan yeni hatlar yaparken diğer ta- ı 
raftan da evvelce imtiyazlı •irket-

• 
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!erin in'a edip bizzat işlettikleri 
hatları da imtiyaz sahiplerile an
laşmak suretile satın almağı dü
tümnüş ve bu kararını tatbik et
mi9tir. 

Bu suretle eski devirlerde, ken
di diledikleri gibi hareket eden 
bu demiryolu şirketlerinin serma
ye, personel, idare vaziyetleri ta
mamen millilettirilmittir. Devlet
çe satın alınan hatlar tunlardır: 

Esas kıymeti (100,700,000) li
ra olan Anadolu hattı, esas kıy
meti (480,000) lira olan Mersin. 
Adana hattı, esas kıymeti (1,260, 
000) lira olan Mu~nya - Bursa 
hattı, esas kıymeti (51,100,000) 
lira olan Konya· Fevzipafa hat
tı. 

Bu hatlara bir Türk Anonim 
Şirketi tarafından yapılıp serma
yeyi olduğu gibi hüki'imete intikal 
eden (37) kilometre uzunluğunda 
ki (1,370,000) lira sermayeli Sam
sun sahil demiryolları da ilave e
dilirse 159 milyon lira kıymetinde 
(1,664) kilometrelik timendifer 
hattının da milli sermaye ile satın 
alındığı anlatılır. 

Şimendifer ifletme ifleri •• 
1923 te idaresi deruhte edilen 

1378 kilometrelik hattın 225 kilo
metresi iatimal edilemez bir hal
de olduğu gibi pek çok lokomotif, 
vagon, köprü ve binalar dahi tah-

her sahada olduğu gibi teknik ka
biliyete, görgü ve bilgiye ihtiyaç 
gösteren timendifercilikte de dün
ya milletlerinin en ileri gelenleri
le boy ölçüşebileck halde bulun
duğudur. 

Büyük Gazinin, ismet Patanın 
ve Türk azminin yarattığı milli 
timendiferciliğimizle her nokta
dan iftihar edilebileck vaziyette
yiz. 

Posta, telgraf vetelelon işleri .. 
Cümhuriyet hükumetinden ev

vel, memleketteki posta, telgraf 
ve telefon faaliyeti mahdut sayıla
bilecek bir sahaya münhasır kal
mıftı. Dahili posta nakliyatı, 11k 
sık tikayetleri mucip olacak dere
cede ağır gidiyordu. Telgraf mu
haheratı ise, büsbütün intizamdan 
mahrumdu. Hele uzak hatlara çe
kilen telgrafların gönderildikleri 
yere, hazan sahibinden sonra var-

dıkları görülürdü. Metrutiyet devrin 
de, posta ve telgraf muamelatı bir 
dereceye kadar intizama girebil
miıse de gene arzu edilen tekem
mül elde edilememitti. Atağıda
ki kıaımlar, eski devirle yeni dev
rin posta, telgraf ve telefon işleri 
arasındaki farkı açık surette iı
bat eder: 

Memleket dahilinde cümhuri
yetten evvel posta muamelatı ile 
metgul olan merkezler, 621 den i-

Her 1JG1rit ldalrôr ile lıer ııakit müm ta Türk ıelgralçılan İf baııncla 

rip edilmit vaziyette idi. 
Cümhuriyet idaresi, demiryol

larını bir takım kırık dökük mal
zeme ile itletıneğe batlamıttı. E
linde yalnız 6 lokomotif vardı. Fa
kat bir kaç sene sonra yani 1927 
de lokomotif adedi (208) e, yol
cu ve yük vagonu (3,036) ya çı
karıldı. Ve bütün tesisat yenileşti
rildi. Evvelce yalnız yabancılar 
tarafından deruhte edilen itletıne 
idaresinin batına getirilmek üze· 
re Türk timendifercileri yetittiril
di. Umumi istihlaklerde, yüzde 
20 derceıinde bir tasarruf' temin e
dildi. Yolcu, varidatı yüzde 20, 
etya nakliyatı yüzde kırk, derece
sinde arttırıldı ve bütün hatlar 
da beynelmilel yataklı vagon tir
keti ile anlatılarak muntazam ya
taklı vagon servisleri, temin edil
di. 

Bu vaziyet 1927 den ıonra da
ha ziyade inkişaf etti. 1928 de 
devlet hatlarının uunluğu '(2,359) 
kilometre iken 1932 senesi sonla
nnda (3,568) kilometreye çıktı. 
1934 seneıinde iıe, 4,041 kilomet
relik hat itletıneye açılacaktır. 

Yeniden ·bir çok malzeme da
ha siparit edilmittir. Tahrik edi
ci ve hareket edici malzeme ve 
personel miktarı hatların bütün 
ihtiyaçlarını ve fevkalade mevsim 
nakliyatını kartılayacak derecede
dir. 

Bundan maada hatlar üzerin· 
de emniyet tesisatı vücuda getiril. 
mit ve muhtelif hat aksamı kuv
vetlendirilerek yük vagonları oto
matik frenlerle techiz edilmittir. 

Bugün doıt dütman, herkesin 
sevinerek ve yerinerek itiraf etti
ği bir nokta varsa o da Türkün 

baretti. Bütün vatan aksamında 
yalnı 540 posta ve kıymetli mek
tup muamelesi yapan merkez bu
lunmakta idi. Posta havalesi işle
rile meıgu) olan merkezlerin a· 
dedi ( 590) dan fazla değildi. Tel
graf havaleıi yalnız (158) merke
ze inhiıar ediyordu. 

Buııün iıe, posta muamelatını 
deruhte eden merkezlerimiz (646) 
ya, paket ve kıymetli mektup mu
amelesile metgul olan merkezle
rımız, (619) a, posta muamelesi 
yapan merkezlerimiz, (446) ya, 
paket ve ICıymetli mektup kabul 
eden merkezlerimiz, ( 619) a, pGS
ta havaleıi yapan merkezlerimiz, 
(619) a, telgraf havalesi yapan 
merkezlerimiz de (493) e baliğ 
olmaktadır. 

1924 senesinden itibaren (15) 
merkezde, 1931 senesinden itiba
ren de 67 merkezde gazete ve mec 
mualara abone kayıt ve kabulüne 
batlanmıttır. 

Cümhuriyet devrinde, harici 
posta muameleleri, bilhassa dik
kate değer bir surette inkişaf et
mit bulunmaktadır. Cümhuriyet
ten evvel, 29 poıta merkezimiz yal 
nız 17 yabancı memlekete koli, 
29 posta merkezimiz, 16 yabancı 
memlekete kıymetli mektup gön
deriyor ve 45 posta merkezimiz 
de Suriye ile kıymetli mektup ve 
kutu muamelesi yapıyordu. 

Aradan geçen on senelik feyiz
li cümhuriyet devri esnasında ya
bancı memleketlere koli gönderen 
merkezlerimizin adedi 29 dan 
(69) a, yabancı memleketler ade
di 17 den ( 61) e, kıymetli mektup 
muamelesini yapan merkezleri
miz, (29) dan (69) a, yabancı 

Ankara • Sıııas hattındaki tünellerden biri açılırken 

Solda Jşveı; Grupunun Mersinde ;yap tığı beton iskele, •ağda Samsun - Çarıamba ıahili hattı 

memleketler adedi de, 16 dan 
(34) de çıkınıttır. 

1931 senesinden itibaren 54 
memlekette mütekabilen gazete 
ve mecmua tarifelerinden yüzde 
50 tenzilat yapılmıttır. 

Tayyare postası .• 
Türkiyede ilk defa muntazam 

tayyare posta münakalatı cümhu
riyet hüki'imeti zamanında tesis e
dilmittir. 1926 dan itibaren (11) 
memlekete, 1931 den itibaren 17 
memlekete ve 1932 den itibaren 
23 memlekete tayyare postaları İf
lemektedir. 

Bu en seri vasıta ile gönderi
len ve gelen mektuplar, halkta 
tayyare postalarına karşı kuvvetli 
rağbet uyandırdığından tayyare 
ile posta münakalatı, gün geçtik
çe artınaktadır. Daha da artacağı 
tabiidir. 

Telgraf .. 

Cümhuriyet rejimi kurulmaz
dan evvel, bizdeki telgraf itleri 
ve telgraf muhabere aerYisi, İn· 
timazaız denecek halde idi. Bir 
çok hatlar, bozulmuf, tamir de e
dilmemit olduğundan muhabere 
sık sık inkitaa uğrardı. 10 sene 
zarfında tamire muhtaç olan bü
tün hatlar taınamile islah edildi
ği gibi y~niden muhtelif vatan 
parçaları arasında 2,339 kilomet
re uzunluğunda hatlar yapılmıt 
ve 6,651 kilometrelik teller çekil
miştir. 

Harf inkılabının telgraf muha
bere servisi üzerinde çok hayırlı 
tesirleri olduğunu burada kaydet
meği unutmayalun. Yeni harfleri
miz telgraf muhaheratını pek zi
yad~ kulaylattımııttır. O kadar ki, 
mesela İstanbul • Bükret • Berlin 
hattı dakikada (1500) harf bas· 
mağa ınuvaffak olmaktadır. Bun
dan maada, harf inkılabı sayesin
de, "Yıldırım,, itaretli telgraf ser
visleri ihdas olunmuştur. Yıldı
rım telgraflar, gönderildiği yere, 
hakikaten yıldırım ıüratile yetit
mektedir. Yıldırım itaretile çeki
len telgrafların 20 dakika sonra 
mahalline vardığına dair haber a
lınması da bunu teyit eder. 

Bilhassa büyük tahsi enditele
rin teıkininde, en seri tekilde ma
lumat almak istenildiği zaman
larda, yıldırım telgrafı, mühim 
roller oynamaktadır. 

T elgral ıervialerini inkifalı .• 
Telgraf servislerinin inkitafı, 

derecesini anlamak için fU istatis
tiğe bir göz atmak kafidir. 

1923 senesinde, dahili telgraf
name adedi (8 850 000) den iba-

ik ' ' ret en 1932 senesinde telgrafna-

me adedi (14,980,000) e çıkmıf, 
1923 senesinde Avrupa ile Türki
ye araaında yalnız (380,000) tel
graf teati edilirken 1932 de, hu 
miktar (972,000) e yükselmittir. 

Aradaki mühim fark, cümhurİ· 
yet devri posta, ~e telgraf idare
sinin aarfettiği faaliyeti, en kat'i 
tekilde göıtermektedir. 

Telsiz .• 
Eski devirlerde, hatta bu devir

lerin son senelerinde bile memle
ketin ihtiyacını temin edecek asri 
bir telsiz istasyonu mevcut değil-

Ankarada İn§a edilen büyük telsiz 
istasyonu 

di. Cümhuriyet hüki'imeti, hunu 
görerek lstanbuldaki Osmaniye 
merkezinde ve Ankarada uzun dal 
galı birer büyük telıiz istasyonu 
vücuda getimıittir. Bundan maa
da, Y etilköyde ve Ankara civa
rında birer alıcı telsiz istasyonu 
tesis edilmi9tir. Telsiz telgraf ve 
telsiz telefon postaları, harici ye
di iıtaayonla temin edilmektedir. 
Ankaradaki istaıyon, New-Y ork, 
Moıkova, Tahran, Budapet
te, V artova, Bern istas
yonları ile :loğrudan doğruya mu
habere yapmakta ye li..mbalı posta 
vasıtaaile ayni zamanda radyo net 
riyatını temin etınektedir. 

Radyo, cümhuriyet hükumeti 
zamanına kadar, memleketimizde 
meçhuldü. Osmaniyedeki büyük 
alıcı telsiz tesisatı yapıldıktan 
sonra, bir radyo tirketi tetlcil e-

dilmit, ve hu şirketin temin ettiği 
aboneler sayesinde radyo taam
müm etıneğe başlamıştır. Bugün, 
on binlerce aile, bütün dünyanın 
sesini evlerinde rahatça dinle
mektedirler. 

Tele/on .. 
Telefon muhaberatının inkita· 

fı ve dal budak salması da cüm
huriyet hüki'imeti devrine tesadüf 
etınektedir. On sene evvel, yalnız 
lstanbulda imtiyazlı bir telefon 
•irketi vardı. Halbuki bunu mü
teakip senelerde, otuz tehir ve ka
sabamızda telefon tesisatı vücuda 
getirilmittir. Bu telefonların üçü 
otomatik tarzda itlemektedir. Bu· 
gün, artık Ankara, İstanbul, Yalo
va, Edirne, ve Alpulludan bütün 
Avrupa 9ehirlerile telefon vası
tasile görütmek mümkündür. 

Bunlardan maada 57 şehir ve 
kasabamız arasında telefon muha· 
beratı temin edilmittir. 

ilmi, fenni ve idari i,Ler .• 
Eski idarelerin bakımsızlığı yü 

zünden mevcut poata ve telırraf bi· 
naları, harap olmuf, tamir de ııör· 
medikleri için, içinde oturulup 
vazife aıörülür halde deiillerdi. 
Cümburiyet bük\ımeti, hu binala
rı ki..milen tamir ettirdiği ıibi 
yeniden 78 yerde posta binası 
yapbrmıtbr. Bundan maada, tel
grafçı yeti9tinne faaliyetine hız 
verilerek yüksek tahsilli posta, &el 
graf ve telefon mektebi açılmıt· 
tır. 

Bu mektepten 1924 te 14 me
mur yetiştiği halde, bu miktar se
neden .seneye artarak mektep, 
1925 te (19) , (1926) da, (22) 
memur ve 1931 de de 11 makiniıt 
ve fen müfettiti yetittirmittir. 
Mektepten tirndiye kadar çıkan 
ve vazife alan memur, makinist 
ve fen müfettitinin adedi (90) a 
baliğ olmaktadır, 

idareye, hükmt tahsiyet hak
kı ve mülhak bütçe ·ne idare sala
hiyetini veren tetkilat kanunu ilk 
defa cümhuriyet devrinde netre
dilmit ve posta ve telgraf idaresi 
bu yüzden ıüratle inkitaf etmek 
imkanlarını elde etmittir. 

Kanunun netrinden sonra ida
rede esaslı ıslahat yapılm19, kadro· 
!ar hemen tamamile değiftirile
rek posta, telgraf ve telefon me
murlarının terfih ve himayele· 
ri, daha kolaylıkla mümkün ol-
muştur. l 

M. S. 

Cümhurigetin On Yıllık Eserlerinden: 

SUMER BANK 
• 
itibari Sermayesi 20,000,000 Lira 

BAKIRKÖY Bez Fabrikası · 

BEYKOZ Deri ve Kundura Fabrikası 
FESANE Yünlü Mensucat Fabrikası 

Sumer 
Bank 
Fabrikaları 

HEREKE Yünlü ve ipekli Mensucat Fabrikası 
UŞAK Şeker Fabrikası 

Bankanın sekiz muhtelif fabrikada daha 
iştirakleri vardır 

Sumer Bank fabrikaları, memleketin en modern 
müessesab olup yünlü, ipekli ve pamuklu mamulatı, 
deri ve saraciye malları gayet sağlam ve güzeldir. 

Fabrikalar mamulatının satış Yerleri 

Yerli Mallar Pazarları 
caddesi 1 lstanbul: '3ahçekapı 1 Beyoğlu: Jstiklal cadd~si 1 Samsum: Bankalar caddeıi 

P' 



• ? 
Belediyeler - K_öyler - isyanlarla mücadele - Muhaceret 

-Jandarma 
işleri - Yeni mülki 

Nüfus tahriri - Mübadiller - Polis Memleketi - • 
ımar .. teşkilat -

· dari inkisaffa ve inkılibımızın yf!rlesmesinde baslıca isler 
istibdat ve me§rutiyet devirlerin· 

de dahiliye itleri, karıtıklıktan kur· 
tulamamıftı. Valiler, hiç bir salahi· 
yete malik değillerdi. Her emri mer
kezden beklerler, ve vazifelerinin aa .. 
dece, kanunun tatbikinden ibaret ol
duğunu zannederlerdi. 

Cümhuriyet idaresi, bu zihniyet• 
le mücadele ederek yüksek idare ka· 
biliyeti ile tanınmıt zevatı, valiliklere 
ve kaymakamlıklara tayin etmek su· 
retile faaliyete geçti. Vilayet husu· 
ıi idareleri, varidat noksanını baha .. 
ne ederek hiç bir hareket gösteremi
yorlardı. Cümhuriyet hükiimeti, bu 
idarelerin inkiıaflarına ve maarif, 
aıhhat, içtimai muavenet, nafia, zira· 
at, baytarlık itlerine büyük ehem
miyet verdi. 

1933 senesine kadar yapılan ida
rei hususiye yollarında toprak itinin 
yekunu 18,392 kilometreye, küçük 
büyük köprüler, tamir edilenlerle bir
likte 10,408 kilometreye, §oseler, 
11,426 kilometreye, menfez ve geçit
ler ( 13,814) kilometreye baliğ olmak· 
tadır. 

Bundan maada, hususi idareler 
varidatile memleketin muhtelif mınta· 
kalarında yeinden 2,650 mektep yapıl
mı§ ve 196 mektep le tamir edilip ge
niş letilmiştir. Hususi idarelerin san'at 
ve yatı mekteplerine bilhassa büyük 
ehemmiyet verilerek bunlar için 
1,295,161 lira tahsisat konulmuıtur. 
San'at mekteplerinin memleketin sa
nayi hayatında büyük rol oynayacak
ları kuvvetle ümit edilmektedir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet memur
lariie z iraat ve b a ytar mütehasaıs ve 
memurlarının kadroları arttırrlmıt, 
hususi m emleket hastanelerinin mü .. 
k Emmel bir hale gelmelerine çalışıl· 
mrı, yeniden binalar ve pavyonlar y a 
pı larak bunların tıbbi vesait ve ih
tiyaçları temin olunmuştur. 

t.laha lli b aytar idareleri, köyler· 
delc i hayvan cinslerinin ıslahı için da
mızlık huğa, aygır, merkep getire .. 
rek bunlar için depolar yapmışlardır. 
Hususi idare!erin ormanların muha· 
fazaaı için yaptık ları teşkilattan da 
çok istifade edilmiıtir. 

Vi ii.yetle rde açılan hayvan sergi· 
leri, dağıtılan mükB.fatlarm teşvik 
cd~ci tcair i!e büyük rağbet görmiit ve 
bu sayede de hayvancılığımızın inki· 
§afı yolunda esaılı ve kuvvetli adım .. 
lar atılmıştır. 

Beledi ·eler 
Belediyelerin ihtiyaçları yolunda, 

cümhuriyet idaresinin teeaaüsünden 
evvel esaslı bir §eY yapılmış değildi. 
McaSir belediyecilik hakkında alaka
darıann sabıt bir kanaati yoktu. Be
lediye itleri geliti güzel idare olunu
yordu. .tSeledıyelerimizin kuvvetli bir 
teşel<i<ül hal.ne girerek bir sistem 
dahilinde çalııabilmeleri, cümhuriyet 
d.,vrİnde kabil olabilmittir. Belediye
lerd~ halkçı zihniyetinın teessüsü j .. 

le beraber, bunlann vaziyetleri esaa· 
lı bir kanun ile tesbit edilmiştir. Bu 
kanun hükümlerine göre, belediye 
bddenin ve belde sakinlerinin, ma
halli mahiyette mü9terek ve medeni 
ihtiyaçlannı tanzim ve tesviye ile mü
kellef hükmi bir şahsiyet olaral.< ka
bul edilmiştir. Belediye kanunu, bet 
e&asa istinat etmektedir: 

1 - Belediye tesisi, hemterilik 
hukuku, belediyenin salahiyet ve va· 
zifesi, intihabın icra tarzı, belediye .. 
lerin idari makamlarca mürakabesi, 
varidat membalan. 

Bu eaasa giren bütün busuıatta 
cümhuriyet hududu dahilindeki bütün 
belediyeler müsavi bir vaziyettedir
ler. 

2 - Kanunlara muhalif olmıyarak 
mahalli ihtiyaçları kartılayan bütün 
tedbirlerin yapılmaıında belediyeler 
serbest ve muhtardırlar. 

3 - Belediyeye ait kanuni hüküm
lerin harfi harfine icrasına ve kanu• 
na muhalif icraata meydan verilme
mesine nezaret etmek Üzere kuvvetli 
bir hükiimet mürakabesi. 

4 - lntihaplı meclis vasıtasile 
halk mürakabesinin temini. 

Bu esaıların her birisi cümhuri
yet idaresinin belediyeciliğe verdiği 
büyük hak ve ehemmiyetleri göıter
meğe kafidir. 

Belediye kanunu, belediyelerin 
harita, kadastro ve müstakil tehir 
pli.nlarını yaptırmak ve en az be§er 
senelik birer çalı§ma ve imar proa-ra
mı yapmaları hususunu kabul etmek
)e belediyelerimizin imarını aalim bir 
kaideye bağlamı§ bulunmaktadır. 

Belediye kanunu kadının belediye 
intihaplannda intihap etmek ve inti .. 
hap olunmak hakkını tanımıı olmasile 
inkılap tarihimizde de yer almıttır. 
Bu sene, belediye bütçelerine konu
lan ihtiyat akçelerile belediyeler için 
bir banka tesisi hakkındaki kanun da 
meclisçe kabul edilmittir. 

Belediye bankaSI, hükmi ıahsiyeti 
haizdir. Sermayesi 15 milyon liradır. 
Bel~diyelere şehir işlerini başarabil
mek için muhtaç oldukları parayı borç 
vcnne k, avc.ns, h~aabı cari, lcredi 
şekillerile bu ihtiyaçlarını karıılamak 
suretile büyük yardımlar yapacak 
b .... Jediyelerin İmar sahasındaki faali: 
yellerini kolaylaştırarak tamaınlamıf 
olacaktır. 

Bu sene kabul edilen belediyele
rin yapı ve yollar kanunu ile de mü
him bir ihtiyaç temin edilmiıtir. 

Bundan maada, belediye sınırlan 
dahilindeki muhtarlık.lar da kaldırı
larak bu vazife belediyelere verilmek· 
tedir. 

Muhtarlık usulü kaldınlmakla 
memlekette, hayırlı itlerden biri da
ha yapılmıı olacaktır. Eski devirle
rin yadigarı olan muhtarlık usulü, be
lediye tetkilatı olan yerlerde, halkın 
itlerini kolaylaştıracak yerde zorlu· 
ğa düıürüyordu. 

Muhtarların iıi belediyelere ge· 
çince, ıahsi ve mahalli müracaatlann 
daha seri bir surette intaç edileceği
ne 9üphe yoktur. 

Cümhuriyetten evvel, belediyeler 
dahilinde 528 kilometre kaldırım, 251 
kilometre §Ose, 105 kilometre parke bu 
lunmakta idi. 

Cümhuriyetin tesisinden sonra 1460 
kilometre kaldırım, 1102 kilometre 
ıoae, 79 kilometre aıfalt, 885 kilo
metre parke yapılmıftır. 

Cümhuriyet devrinde belediyeler, 
yeni binalar yapmak, parklar vücuda 
getirmek spor sahaları açmak gibi fa
aliyetler sarfı hususundan da geri kal
mamı!llar cümhuriyetten evvel memle
kette 29 park, 7 spor sahası varken 10 
sene içinde yeniden 204 park, 164 spor 
mahalli, vücuda getirilmiştir. Beledi
yeler, bundan maada, hastahane, darül-
8.ceze, dispanser, klinik gibi içtimai mu· 
avenet işlerile de ehemmiyetli surette 
meş-tul olmuşlardır. 

t.:ümhuriyetten evvel memlekette be
lediyelere ait ancak 9 hastahane varken 
10 senede yeniden 24 hastahane inta e
dilmiştir. 

Evvelce belediyelere a1t abidelerin 
yekunu (6) yı tecavüz etmediği halde, 
cümhuriyet devrinde yeniden (105) a
bide vücuda getirilmiştir. 

Cümhuriyetten evvel dört yerde e
lektrik tesisatı, 20 yerde su teıkilatı ve 
17 belediyede mezbaha varken cümhu
riyet kurulduktan sonra 94 yerde ekk
trik, 185 yerde su tesisatı, ve 143 yer
de mezbaha yapılmıştır. 2932 senesin
de belediyeler, nafia işlerine 4,630,770 
ve sıhhat işlerine 2,795,449 lira sa.r
fetmiıtir. Belediyelerin varidatını art
tırmak için neıre:!ilen "belediye ver
gi ve resimleri kanunu,, ile belediye-
lerin varidat kaynakları tcsbit edilmit 
bulunmaktadır. 

Köyler 
Halka dayanan, kuvvetini halktan a

lan, sınıf farkı kabul etmiyen Türkiye 
cümburiyeti eski devirlerin en feci te
kilde ihmal ettiği köylere layık oldu
ğu ehemmiyeti vermekte gecikmemiı, 
köylüyü refaha erittirmek için hiç bir 
tedribi almaktan geri kalmamı§ ve köy
lüye iyi hayat şeraiti teminine mali im
kanların müsaadesi nispetinde çaln· 
rnağı kendisine başlıca vazife bilmit
tir. 

Cümhuriyet devrine kadar Türk köy 
lüleri yalnız devlete vergi veren, bin 
zahmetle ekip biçtiği mahsulile ıehir
liyi beslemeğe memur olan yarı esir 
vaziyette bir takım zavallı İnsanlardı. 
Köylü için hiç bir hak tanınmazdı. 
Köylünün derdine, 9ikayetine kulak a
san yoktu. Bu yüzıfen devl<etle köylü a
raunda geçilmez bir uçurun vücuda 
gelmitti. Cümhuriyet idaresi, memleket .. 
te ilk defa olarak öylünün efendiğilini 
ilan etti. Onu, en büyük kuvvet olarak 
tanıdL Köylüyü ezen tefecileri, ortadan 
kaldırdı. Köylüden haraç gibi alınan 
ii§arı liğvetti. Budnan batka da köy 
idareleri için bir köy kanunu yaparak, 
köycülük işlerini bir inzama koydu. Ve 
köyleri bu kanunla hükmi şahsiyeti 
haiz mahalli bir varlık olarak kabul et
ti. 

Nüfusu 150 den yukan olan bütün 
köylerde köy kanunu tatbikini mecbu
ri yaptL Köyler arasında ötedenberi, 
bazan kan ile enticelenecek kadar ileri 
ye vardırılan hudut kavgalarının önü
nü aldı. 14,988 köyün sınırını kat'i o
larak çizdirerek bir köyün öteki köy 
toprağına müdahale etmesi gibi yol .. 
ıuzluklann kat'i surette önünü aldı. 

1931 senesinde köy bütçelerinin 
yekunu 4,880,078 lira idi. Cümhuriyet· 
ten evvel, 700 köyde su tesisatı var
ken, cümhuriyetten sonra 2,746 köye 
yeniden temiz ve sıhhi ıartlan haiz 
sular getirtildi. 

Cümhuriyetten evvel köylerde 6G4 
köy odası varken, cümhuriyetten son
ra, bu odaların adedi (6,961) e iblağ e
dildi. Ayrıca köy konakları da vücuda 
getirildi. 

Cümhuriyetten evvel, bütün memle
ketteki köy yollarının uzunluğu 11,050 
kilometreden ibaretti. 

Cümhuriyetin j)i_nındanberi geçen 
on sene zarfında köy yolları (39,052) 
kilometreye çıkarıldı. Cümhuriyetten 
evvelki köy köprü ve geçit1eri ve men
fezlerin sayısı 866 iken, cümhuriyetten 
sonraki senelerde (7,359) a çıkarıl
dı. 

Cümhuriyet devrinde köy bütçele
rin~en ayrılan para ile damızlık 3,458 
buga, 1,359 at, 1,563 teke ve koç, alın
dı. Bu suretle, köylerde hayvancılığın 
ilerilemesine çalışıldı. 

Vilayetlertn umumi idaresi 
Eski devirlerde, vilayetlerde asayiı 

yok denecek halle idi, cümhuriyet hü
kO.meti, emniyet ve asayİ§ iılerile esaa• 
lı surette metgul oldu. Ve bunu temin 

için lazım gelen bütün tedbirleri aldı. 
Umumi harp sonu, karıııklıklarından ve 
istiklal harbi sonlarında muhtelif vazi
yetlerden İstifade ile asayişi bozmağa 
cür'et eden tal<ller, taraf taraf takip 
ve tenkil edildiler. Ciimhuriyetin ku
rulmasından sonra menfaatlerinin bozu) .. 
duğunu, ve eskisi gibi vatandatların 
sırtından geçinmek imkanlarının orta· 
dan kalktığını gören bir takım şahıslar, 
beyler ve ağalar, türediler, belalı kül
hanbeyleri, mütegellibe taslakları, yer 
yer tedip edildiler. Bu arada şark vila
yetlerimizde cahil halktan bir kısmını 
ba9ına toplamak istiyen Şeyh Sait is
minde biri, devlet nizaınlarma isyan 
etmek cür'etinde bulundu. Hükumet, 
bu ıaki sergerdeyi, isyan hareketinin 
genişlemesine, meydan bırakmadan bü
tün avenesile birlikte yakaladı. V c 
layık olduğu cezayı verdi. Cümhuriyet 
hükUmeti, isyan hareketini cidden umu-

Osmanlı imperatorlujjunda Anadolu 
nôzırın ismini bilme:ıdi. Cümhuriyet 
Anadolusu vekillerini hem bilir, hem 
tanır ve hem sık sık onlarla b:ıluşur, 
dertleşir. Resmimiz Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyi "Urfa'' da bir tetkik 

heyeti ile bir arada gösteriyor .. 

mi şükranı mucip olan en seri bir su .. 
rette kat'i olarak bastırd:ktan sonra, 
her hangi muhtemel yeni bir feıat 
hareketine mani olmak için ı1!ir kısmı 
halkın elindeki silahlan toplattı. Bu 
sayede §ark vilayetlerimizde asırlar
danberi görülmemiş bir sü!illn temin 
edildi. Şeyh Sa.it İsyanına · • tirak eden 
bazı hainler, ordularımızın ilerlemesi 
üzerine, canlarım kurtarmak sevc!ası
na düıerek milli hudutlarımız haricine 
firar etınek fırsatını bulmuşlılrdı. Bu 
hainler, bir müddet şurada burada serse 
riyane dola~tdctan sonra bir yolunu bu
lup tekrar hudutlarımızdan içeri gire
rek Ağn dağı mıntakasında toplandı
lar. Muhitlerindeki bir kısım cahil 
halkı da peşlerinden sürükliyerek şark 
hava1isinde bir yeni İsyan ha\"cketi 
yapmağa yeltendiler. 

Askeri kuvvetlerimiz, ve hava filo
larımız, faaliyete geçerek asileri Ağrı 
mıntakasında sıkı9tırdılar ve mülhit bir 
ihata hareketi ile fesat ocağını bulun
duğu yerde söndürerek Ağrı dağ ve 
civarını şakilerden tamamile temizle
meğe muvaffak oldular. Bu havalide, sü 
kO.nu bozmağa ve umumi asayite sui
kast yapmağa teşebbüs cür'etinde bu
lunan fertlerin hareketini vukuundan 
evvel farkederek icap eden ~edbirlerin 
vaktinde ve zamanında alınaDilmesi için 
mevcut teşkilat, kuvvetlendirilmekte
dir. 

Memleketin bazı yerlerinde umu
mi müfettişlikler ihdası faydalı görül
müş ve ilk olarak fark vilayetlerinde 
tatbik edilmiştir. Bu müfettitlikler, 
gittik,., çoğaltılacaktır. 

Nahiye teşkilatımızın noksan oldu
ğu görülerek köylünün nüfus, vergi ve 
tapu İflerinin kolaylattınlması maksa
dile tam IC§ekküllü nahiyeler vücuda 
getirilmesine karar verildi. Ve bu kara· 
nn tatbikatına geçilerek tam teıekkül
lü, 229 nahiye kuruldu. 

Cümhuriyet devrinde tatbik olunan 
vilayetler kanunu, merkez teıkilatı ka
nunu, vjli.yet te;kilitı projesi, arazi 
münazaalarını halletmek için yapılan 
gayri menkule tecavüzün rerine dair 
kanun , 768 numaralı memurlar kanu· 
nu, vilayetler idareıine ait esaslı teıki
lit itleri arasındadır. 

Nufus, imar, iskan, mutadele 
harikzedeler, muhaceret 

ve tabiiyet işleri 
Cüm"huriyet hükUıneti, "bir tek 

Türkün cihana bedel olduğu" hakkın 
daki yüksek vecizeye kıymet ve ehem 
miyet vererek nüfusumuzu arttırmak, 
ve mikdarını tesbit etmek için faali • 
yete koyulduğu gibi yangm ve istila 
yüzünden yurtlarını terketmit, müba· 
dil veya muhacir vaziyetine düımüş, 
Şark vilayetlerinden diğer vilayetlere 
aığınnuı vatanda§lara para ve toprak 
dağıtmak ve her türlü vasıtalarla yar 
dımlarına kotmak yolunda da çok bü 
yük gayreUer sarfetmiştir. Bunlan aı
rasile tetkik edelim; Büyük kurtulut 
günlerinde batı Anadolunun umumi 
manzaraaı fU idi: Kütahya, Afyon, 
Manisa, lzmir, Aydın, Bilecik, lzmit, 
Bursa Balıkesir vilAyctJerinin tama -
mında, Eskişehir, Çanakkale, Denizli 
vi liyetlerinin bir kısmında binlerce ev 
yıkılmış, Rum ve Ermeni köy ve ma • 
halleleri botalmıı, birçok vatandaş -
lar yardıma muhtaç bir vaziyette kal· 

mııtı. Trakya, sulhan tahliye edilmiş 
olmasına rağmen oradaki harabi ve 
perişanlık ta Garbi Anadoludan az 
değildi. Düşman tahribatına uğrayan 
binalann mikdan Manisa vilayette 
Trakya hari çolmak Üzere tu idi: 414 
köy tamamen, ve 463 köy kısmen yan 
mııtı. 57,203 ev, tamamen yıkılmıf, 
5,701 ev de kısmen harap olmu9tu. 
Yalnız Manisa vilayetinde ise Dİr bu 
kadar tahribat vardı. Lausanne mua .. 
hedenamesi mucibince mübadeleye tB. 
bi tutulan ve mikdarı 150,000 tahmin 
olunan rum.ların Yunaniatana, ve Yu .. 
nanistanda bulunan 400,000 mikdarın 

· daki Türklerin memleketimize nakille 
ri, yanan yıkılan yerlerin iman, bu 
yerlerin ahalisine yardrmda bulunul
ması, Balkan ve dünya harbi muhacir 
lerinden henüz memleketlerine döne
miynlerin yerlettirilmesi, her biri ay -
rı ayn külfetleri, paraca fedakarlık • 
lan ve kuvvetli tetkilatı icap ettiren 
muazzam iılerdi. Kurtulu§u müteakıp 
mübadele imar ve iskin vekaleti na -
mile bir vekiilet tesis edilmi§Iİ. 8 teş
rinisani 1339 tarihli kanunla bu veka
lete yeni salahiyetler verildi. Uzun 
harp senelerinden sonra bu harap yur 
dun Üstünde kalan vatandaş.lan, müs
tahsil hale getirmek pek kolay olma
mıştı. Fakat, kuvvetini, halkçılıktan 
ve halk ıevgiıindcn alan Cürnhuriyet 
hükUıneti, bu itin de uhdesinden gel
di. ilk İ§ olarak terhis edilen ordunun 
hayvanları sulha kavuşan memleket 
çiftçisine dağıtıldı. Ele geçen zahire -
ler, tonumluk o larak verildi. Z il"aat 
bankası ve diğer bazı milli müesse.. 
selerden para temin edJ di. Devlet, 
harpten yeni çıkmı~tı. Son d e recede 
dar bir bütçe ile çalışmak mcclıur :y~ti 
vardı. Buna rağmen hemen sırtındalıi 
yırtık gömlef inden başl{.a mal namına 
bir şeysi bulunmayan bu perişan h a lk 
bir se ne g ibi çok kısa bir zamanda müs 
tahsil hale getirildi. Ş<: hirli ailelere, 
yanan evlcrİ t'? e mukabil, milli mallar
dan evler tahsis edildi. Harôkzedebre 
verilen evelrin m ecmuu 6574 e ba iğ 
olmaktad ır ki bu sayede, 30300 nüfus -
ta n mürekkep 6538 Türk a ilesi yurt 
ve ocak sahibi olmu~tur. 

latikl5.l imize kavuştuğumuz g Unün 
ferdasında AnatlCJa uııun g u.r p ve ce .. 
nup mıntaknıu .. u" frau.yauo1. b~ni mü
tecavız ş~nır , Kasaba ve lr.::Jyd.? aJ.!
di onbinıere varall evler yarup yıAıl -
mı§ buıunuyoro.u. ı.ı .. r taraıtan m~ı.ğ -
lup auşman as.w.crte ri <lıger t a raccan 
aleli.ceJe firar eaçn Rum ve l:..rkncni. -
ler, her bıraktı ..... ıarı y .-1 ateşe v~rmış· 
ler, yüzbınlerce hayvanı b-rub ..!rJ.;!rın· 

de alıp götürmüıter, hasıu taş ıİl Un -
de taş bırakmıyarak gitmışlerdİ. Milli 
ordunun gisıp .. ~rın elınc.ı.en kuı· ~ıu-dığı 
bu geniı vatan parçaaında yıi~ı.>ınler
ce vatanda1 hayatının kurtu~L..a "' ı, hü
kilınetin uzatacağı yardıma b.iğiı idi. 
Cümhuriyet hükiimeti, yalnız mubade 
le ahitnamesile anavatana getirttiği mü· 
badillere değil, Osmanlı ımperatorıu
ğunun sabık arazisinden varını yoğu .. 
nu bırakarak Türkiycye can atan yer .. 
aiz yurtsuz muhacirlere de elinden ge 
len yardımda bulunmaktan geri kal • 
madı. Yabancı İ ~gal altında kalmaj;a 
tahammül edemiyerek anayurdun sine .. 
sinde ölmeğe gelen bu 2avaL11ar, cid
den acınacak halde idiler •. Cümhuri -
yet hükumeti bunları kendi hallerine 
terketmedi. Her birine, mümkün ola -
bilen bütün yardımı yaptı, iskin ve 
terfihlerine, müstahsil vaziyete g e lme 
lerine çalıştı. 

Büyük zafer neticesinde Türk mil
letine iatiklilini temin eden Lausanne 
muahedenamesi, Mcsta .. Karasu neh .. 
rinden itibaren garp tarafında kalan 
Yunan Türklerini mübadil addederek, 
bunJarın ana vatanda ye~·.ıeıtirilmeai 
imkAnını temin etmi§tİ. Bu sayede, 
vatan 400 bin kitiye yakın bir Türk 
kütlesi, kazanmış oldu. 

Tarihte misli görülmemi§ büyük 
bir it olan mübadele iti cümhuriyet 
hükumetinin aldığı tedbirler sayesin -
de muvaffakıyetle ha9anldı. Ve mü -
badil vatandaılar, kısa bir zamanda 
müstahsil vaziyete getirildiler. Yuna
nistandan memleketimize c;elbedilen 
mübadiller 99, 709 hanede 379,913 ki 
ti idi. Bunlar, hükumetin Kavala, Se
lanik, Galos, Preveze, Parga limanla
rına, Girit, Midilli ve diğer adalara 
gönderdiği vapurlarla memleketimize 
aldırıldı. Mübadiller, iskan edilecek • 
leri güne kadar hükumet vesaitile ye
dirildi, giydirildi ve yatırıldı, gelenle
rin sanaUeri ve bulundukları iklimde
ki hususiyetler nazarı dikkate alına -
ıak o iklimlere uygun mıntakalarda 
iskanlarına mümkün olduğu kadar dik 
kat edildi ve müstahsil hale gelince • 
ye kadar kendilerine yardımlarda bu
lunuldu .. 

Bu vatandaşları beslemek, giydirip 
yatırmak ve müstahsil hale koyınak 
için cümhuriyet hükumeti, 7,618,000 
kilo zahire, 22,994 çift iküz, 27501 
pulluk, traktör, çayır ve orak makine
sİı ve diğer binlerce çift malzeme ve 
edevatı dağıtmıştır .. 

Bütçeden 1,682, 704 lira sarfile 
19279 ev tamir edilmiş, 4567 ev yeni • 
den İnşa olunarak 66 yeni köy meyda 
na getirilmiştir. Cümhuriyet hükumeti 
'lİn mubadiller itile birlikte ehemmi -
yetti bir surette meşgul olduğu meoele 
mühaceret iti idi. Hükümet, anavala
na ıuğ1nan bu vatanda§.lara büyük yar 

dımlarda bulunmuttur .. Balkan harbi 
ni ınüteakıp başlayan muhaceret akı
nı, istik1i.I harbinden sonra da devam. 
elliği gibi, bir taraftan da Iran, Kaf
kasva ve lraktan da ilticalar vuku bul 
muftur. HükUmet, gerek evvelce ve 
gerek sonradan gelenleri yerleştirme • 
ği ve müstahsil hale koymağı bir pren 
sip addetmİ§ olduğundan on sene zar • 
fında adi iskin suretile 286,392 nü • 
fustan mürekkep 58,027 muhacir aile 
sine ınaccanen 40,692 ev, 6321 pa•
ça nrsa, ve 1,567,472 dönüm tarla, bağ 
ve bahçe vermittir. Rus istili.sı üzeri
ne ~arktan, garp ve orta Anadoluy.l 
hicret eden halk, istirdadı müteakıp, 
yurtlanna dönmü§ler, bir kısmı da yol 
parası devletçe verilmek suretile meın 
leketlerine gönderilmişlerdir. Bunlar • 
dan bit" kısmının iltica ettikleri yerler 
de barmdırılması zarureti hi.aıl ola -
rak ~ark mültecilerini iskan iti de ay· 
rı bir gaile tetkil etmit, fakat büyük 
mesai ııetıcesinde bu gajle de bertaraf 
edilerek 35,017 nüfustan mürekk"P 
S,145 aileye ev, arsa, dükkan, tarla, 
bağ ve lıahçe verilmek suretile kendi
lerinin terfihi ve müstahsil hale gel -
me1eri temin ediJmi~tir. 

He~hangi bir hükiimetin uhdesın • 
den geJemiyeceği bu muazzam müba
dele ve hicret meselelerinin nisbeten 
kısa bir zaman içinde intaç edilebil -
meleri, halkçılığı §iar edinen hükii.ıne 
tin hüsnü niyeti sayesinde kabil oldu· 
3una şüphe yoktur. 

Tabıiyet iş'eri 
'' 2 zifesi, tabiiyetimİ:A'.e girmek ve 

<:dcmak isteyenler in lizım gelen şa rt 
ve vasıf!arı haiz olup olmadıklarını ve 
muh telif s"beplerle ecnebi ve Türk ta · 
biiyclı iddia edenlerin bu iddiaları va
rit olup olmadığını aramaktan ibare! 
olan tiilıiiye t ida resi, Osmanlı hükU .. 
ıneti zamanında Hariciye nczareline 
bai(lı bulunmakta idi. Tabiiyet itled 
l~f ... S29 tarihinden itibaren Dahiliye 
ve:tiıletine bağlı bir şube halinde çalış· 
ın;:t':a başladı. ve 19 mayıs 1930 ta r ;. 
h indC' n üfus umumi müdürlüğune 
ba'.: landı. 1029 yılından beri, 58 ,817 
kişiye ait tibiiyet i~i tetkik edilmit ve 
bunlardan 56548 kişinin ti.biiyetimi2e 
alınmasına Vekiller Heyetince karar 
verilmitşir. 

Nufus tahriri 
Osmanlı İmperatorluğu devrinde 

mcm le ket!rnizin nüfus mikdan, meç .. 
hııılere İ5tİ11aden ileri sürülen bir tn. .. 
kını hayali rakamlara İstinat ederJi. 
Hlç bir tarafta eaaalı bir nüfus tahrııi 
') apılmı~ olmadığı için insan servetimi 
zin mikdnrı malUın değildi. Birçok mın 
takalar ahali~inin nüfus kütüğünde ka 
yılları yoktu. 

Cümhuriyet hükUıneti, i§ ba§ına 
seçtiklen sonra memlekette ciddi bi' 
mifn• hareketi başladı. 1927 senesin
de, netredilen 1003 numaralı kanun· 
la memlekette umumi bir nüfus tah
riri yapıldı. 1927 senesi Birinci Teşri
ninin 28 İnci cuma günü idi •• Hiç. kim· 
senin evlerinde dııan çıkmasına mü .. 
ıaade edilmedi, bu suretle tesbit edi • 
len nü~uaun, memleketteki hakiki nu .. 
fus mikdarınr teıkil ettiğine §Üphe yok 
tu .. Tahrir neticesinde Türkiyedc 13 
milyon 660 bin 273 nüfus bulundu. Diğer 
medeni mem~eketlerde yapılan ni\ -
fus tahririnin bir eşi, ilk defa bizde 
do yapılmış oldu. Umumi nüfus tah • 
rinin her beş veya on senede bir de
fa tekrar edilmesi karar altına alınmış 
bulunmaktadır. Her iki tahrir arasın· 
daki fark, nüfusumuzun arttığı ınik -
darı göstermek itibarile dikkate §a -
yan t>lilcııktır. Ma3D1.afih, tahrirden 
sonra yapdan askeri ve idari bazı a -
ı·aştı,.malar Türkiye nüfusu mikdarı • 
nın 17,5 milyon olarak tahmin edilme 
sine ıuUsait bir netice vermİ§tir. 

Emniyeti umumiye işleri 
Ü<manlı ve Mqrutiyet idareleri, 

emniyeti umumiye iılerjne, hiç bir z 4 

man layik olduğu kıymeti verememİ§
ti. Eski devirlerde polis memlekette 
otorite tesis eden bir kuvvet değıldi. 
Emniyeti umumiye tetkili.tr gayet ipti
dai vaziyette kalmı9tı. Birçok mühim vi
layetler birkaç polis komiseri 
ve beş on polisle idare edihrdi. Po -
lislik ı-.iı· meslek sayılmaz, kendilerin
de devletin kanunlarını tatbik salihiye
ti olduğuna inanılmazdı. Bir orman ko • 
rucusu, bir reji kolcuau ne ise, bir po.. 
lis memuru da o idi. istibdat idaresi, 
hafıye namını verdiği gizli poiir.ter, 
yain•z bir takım masumlar· aleyhind'3 
jurnal vererek saraydaki mevlci ve 
nüfuzlarını arttınnağa çalııan bir ta
kım zorbalardı. Cinayetler, sırkatler, 
yankeaicilikler, çok defa cezasız ka • 
lırdı. ilk fenni polis teşkilatını kur • 
mak Cümhuriyet hükumetine nasip ol • 
mu~tur. Bugünkü Emniyeti umu,,,Jye 
te§lcıli.tı, emniyet, asayi~, ecanip, me· 
murin, leva-zım, fen, ne~riyat, idari 
adli, beledi zabıta işlerile meşgul olan 
ahı şubeye taksim edilmiştir. 

ViJ8yet1rin asayi,i, sınıflara ayrı • 
lan emniyet müdürlerine verilmiş hu· 
lunmaktadır. Emniyet müdürlükleri 
kadrosunda çalışan çok değerli zabı
ta memurlarımız vardır. Cümhuriyct 
hükumetinin 30 vilayetinde emniyet 
müdürlüğü, 27 vilayetinde emniyet 
memurluğu teıkili.tı yapılmıştır. ls • 
tanbuldaki polis meslek mektebinin 

bir ihtisas müessesesi teklini alması İ· 
çin çalışılmaktadır. Ancak, bu da 
ihtiyaca ki.fi gelmediği için Ankarada 
bir polis mektebi intasma karar veril 
mittir. 

Cümhuriyet devrinde, polisliğin ıe· 
ref ve haysiyetini layık olduğu mevkie 
çıkarmak yolunda büyÜk gayretler saı 
fedilmiş ve bu sayededir ki polislik 
bir mesleki mahsus haline gelmi9tir. 
Polislik mesleki, hukuk, mülkiye gibi 
yüksek tahsil gören gençleri tatmin 
edecek bir ilim ve irade mes.leği telak· 
kisini kazanmış bulunmaktadır. Po • 
liste mealeki teftitlere büyÜk ehmmi· 
yt vrilmiştir. Cümhuriyet polia ve em· 
niyet tetkili.tında, kadm memurlan 
da ahlaki zabıtaya ve bazı emniyet 
itlerine alınmışlardır. Bu suretle, bü
yÜk bir terakki hamlesi daha atılmıf 
ve münevver, yüksek tahsilli genç ha 
nıınlarımızdan istifade imkanları ha • 
sıl olmu9tur. 

Hanımlardan §İmdiye kadar hu • 
kuk mezunu bir merkez memurile li
se ve orta mektep mezunu üç komi· 
aer ve dokuz aivil polis memuru ol • 
mak Üzere 13 kişi zabıta hizmetinde 
kullanılmaktadır. Cümhuriyet hüku • 
meti, zabıta memurluğu tekaüt müd
det-ini, diğer memurlannkınden ayıra .. 
rak 22 sene hizmeti 25 sene olarak 
kabul etmittir. Zabıta memurlarının 
maaşları da diğer devlet memurları 
gibi muntazam ve tedrici bir yüksel
meye tibi tutulmuı ve bu suretle me
murlann istikbali tamamile temin e • 
dilmiştir .. Vazife esnasında yaralanaıı 
ve şehit düıen zabıta memurlarının &· 

. ilelerine hükiimet maaşlarmdna bat
ka mükifatlar ve nakdi tazminatlar 
verilmesine dair olan kanunun tatbikı 
J .;ı çok iyi neticeler vermiı, memurlar 
d..t mesleki feragat ve vazife aşkını biı 
kat daha kuvvetlendinnittir. 

Seyrüsefer talima tnamesile memle 
ket dıtından gireceklerin tam bir em
niyet ve usulle seyahatleri ve 1407 
numaralı kanunla da memleket dahi
linde aranılan her şahsın lüzumunda 
l~olayca bulunabilmesi ve ecnebilerin 
ikamet ve seyahatlerine ait işlerin 
muntazam suretle tesbit edilmesi ka • 
t iyetle temin edilmiıtir. Fuhut sebebi
le artan zührevi hastalıklar ve fuhuJ 
la mücadele için çok -•" tedbfrler 
ülınınııtır. Polislerin mesleki terbiye 
ve talimleri, tekaütlükleri, tahdidi •İn
leri, vazife ve salah iyetleri kanun ve 
talimatnamelerle tesbit edilmiıtir. 

Hasılı Cümhuriyet zabıtaıı, 10 ıene 
içinde cümhuriyetin hakiki bir bekçi
si olmuş, devlet, hükUınet, ticaret, hal 
kın seyahatlerinin emniyetine taalluk 
eden her menfi hareket ve tecavüzü, 
irticai düıünce ve teıebbüıleri zama
nında yetiterek cezalandırmıf, vatan· 
daşın em.niyet ve refahını temin et • 
miştir. Hükumet, vazife uğurunda te· 
hit düşen zabıta memurlarına halkın 
oevgi ve saygılarını ifade için , Anka
ı ada bir emniyet &bidesi vücude ge 
tirmiş bulunmaktadır. 

Jandarma işleri 
Cümhuriyet devrinden evvel jan • 

darmamız, acınacak halde idi .• Etkı· 
ya petinde, aç bir mide, ve çıplak a • 
yaklarla günlerce yol yÜrüyen, üstü 
başı dökülmüı, vatan yavrularına jan
dRrma derneğe insan utanırdı.. Eski 
hiik\ımetlerin zamanındaki jandarma 
ile cümhuriyet jandamıaaı arasında 
bir ınükayese yapmağa bile imkan yok 
tur. Bugünkü jandarmamız, memle .. 
kette oükun, huzur ve asayiti hakkiy
le temin edecek bir teşkilatla idare e
dilmektedir. Jandanna mikdan ar
tırılmıı ve s;ıbit ve seyyar müfrezeler 
hususi şartlar gözönünde buluı!urula'
mk, ihtiyacı en süratli bir surette te
nıin l'decek hale getirilmit ve mükem 
mel bir tekilde tensik olunmuılur .. 

Jandarmamızın silah ve teçhizatı 
bir kat daha tekemmül ettirilmiı, jan
da. ı•lf'. zabiti ·~rinuzın ihtisası artlırıl
mı§, tahsilleri ikmal ettirilerek bilgi
leri yükseltilmiştir. Jandarma meslek 
mekteplerinin , küçük zabit ve efrat 
mekteplerinin jandarma ~ırufında 
irfan aeviyeıinin yükıelmesinde bü .. 
yiik hizmeti dokunmu9tur. 

J andarmanm talim ve terbiyesinde 
b . ' .z.ı ıt ve neferin sağlam bünye ve aağ 

lam kafa ile meıleki disiplin ve kafi 
bilgilerle teçhiz edilerek hükumet o
toritesini temsil edecek kabiHyete gel
meleri temin olunmuştur. 

Cümhuriyet jandarmaaının, yalnız 
memleketin asayi9ini, ihlal etmek isti
y~n fena niyetli kimselere kar91 basit 
bır koruyucu olarak değil, her şeyi 
evvelden sezen ve tedbirini val..tinde 
alan, en uzak köylerle dahi temasını 
muhafaza ederek oralardaki mü.bet 
veya menfi cereyanlarla yakından 
alakadar olan şuurlu bir unsur olarak 
yetiftirihnesine itina edilmiştir. 

Cümhuriyet jandarmaıı on seaıe i
çinde memleketin muhtelif yerlerincie 
g<'rek istiklal ve gere kinkılabımıze' 
kastedici mahiyette, ve gerekıe adi 
ve ferdi şekayet 9eklinde asayişi bo
zan vak'alara karıı tiddetle harekete 
ı:;eçerek cümhuriyetin huzur ve aükıJ .. 
tunu temin etmiıtir. Cümhuriyetin ila
nından evvel jandarma karakolları 
arasındaki telefon tesisatı, ancak 534 
kilometre idi. Cümhuriyet idaresi J O 
sene içinde bu mikdarı 42, 150 kilo • 
metreye çıkarmı§lır. 
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Bu bakış liizım mıdır, ehemmiyeti 
nedir? 

Dünya kurulduğundan, Adem oğlu 
kendini bildiğindenberi hiç bir millet 
~~ni Türkiye kadar çabuk ve birden de· 
gışınemiıtir. Bugün dünya üzerinde ya 
t•Yan biç bir milletin adamı yeni Türk 
kadar §İddetli bir yaıama duyguıuna 

hv~ zengin bi.r yaratma kudretine aa
ıp doğildir. Eski chaota adam» dan 

tu ateı ve çelik soyunu çıkaran sihirli 
uvvet nedir?Bu bir büyÜniin eseri ,ya 

~~! ta bir tesadüfün cilvesi midir?! Hiç 
ırı değil! O halde yaratan kuvvet 

n~dir?! Türk İnkilabı içtimaiyat ilmi
nın §İmdiye kadar aydınlatamadığı, 
~ranlıkta bıraktığı bir muammayı çö-

lı:~uyor. Ve bütün insanlara &'Österiyor 
ı: Büyük adamlar milletlerinin ya tama 
kabiliyetini oezebilenlerdir... Onlar de
nizleri delen, havaları zapteden dahi fen 
adanılan gibi milJetinin talihini de 
Zapt ve teshir ederler. Ve bu talihi isterler 
•e teraine bile çevirebilirler. Büyük a
damlar büyük mimarlardır. Büyük par
çaları kımıldatmıya üst üste koyarak 
ondan manaıı ve vazifesi olan büyük 
eserler çıkarmıya gücü yetinlerdir. 
!ürkiyede bu ulu eıeri yapan Mustafa 
"'-emal'dir. Mustafa Kemal tecrübesi" 
d~nilmeai lazımgelen bu tecrübe bir 
~•iletin kamularına sığmıyan, tatıcı 
hır tııanadır. Bu cihan tutan iradenin 
t~tün İnaanların kulağına haykırdığı ha-
ı~t ıudur : Milliyet, medeniyet, in
~Yet duy&'uıu gibi manevi kuvvetler 
tukenmeyicidir. ilim fen ve akıl gibi 
~anunlar iae yanılmayıcıdır. Türk inkı-
1abıru toplayıcı olan a§ağıdalri parça
ardan her biri bu doğruların birer ia
P~lıdır. Yazık o tarih ve fikir adamına 
k~ aklının çürük teknesiyle inkılap de
~ılen hadise deryasının dalgalı yüzün-

e dolaşır.Bu ünvarun asıl meltemleri 
11.e havalandırıcı rüzgirları nereden es
tiğini bilmez. Ve bu denizin altında çalı
:~n. ıu ve hayat akıntılarından da ga-

dır. Böyle bir kızıl cahil tabiati na
il\ tethir eder?! Ve gemisini nasıl kur 
larabilir?I Tabiat üzerinde hiıki.m ol· r "":,ak onu tanıyanlara müyesser olur. 
urk inkılabının siyaset alemindeki 

eseri milli bir muvallakiyetin dar 
Bırıırlarını a1mı1tır. Bügünkü ve 
Yarınki milletler orada bir insanlık 

örneği bulacaklardır 
içtimaiyatçılar siyaset milli iradenin 

çalıımaaı derler. Sağ ve sağlam bir sİ· 
r•etin ilk şartı dilek birliği ve işbö
Uınüdür. Eski Türkiyeyi batıran dilek 

J:ır:ılığı ve iıkargaşıklığı idi. Türk in-
ı ahının on senelik ulu eseri benliğini 

tanınuyan bir cemiyetten benliğine İ· 
nanan bir millet çıkarmak oldu. Eski ce 

!niyetin din, anane, ıark saltanat diye 
parçalandığı yerde timdi «milliyet her 
§eyin üstünde ve insaniyet onun eseri» 
diyen bir ve bütün bir Türklüğün Tür 
~si yaşamaktadır. inkılabın başından 
T" ~ayıtsız ve şartsızca istikliıl diyen 

llrkiye muradına ermiştir. Türkiye bu 
<>n ••nelik tecrübede harbın ve silahın 
-l.aruretini anlamış olduğu gibi, sulhun 
k~ •alahın kıymetiin de ölçmüştür. Tür 
~Ye, siyasetinin cevherlerini parti zih

nıyetinden deği1, hayat prensiplerinden 
~lınııtır. Onun için on ıeneliki içeri ve 
b.•aşrı siyaset tecrübesi hayat ve onun 
~~ek, tükenmek bilmiyen eserleri 

~ı·~· renileıtirici ve yaratıcı olmuıtıır. 
d ~rkiyenin politika dünyasında başar-
ıgı güç vazife ıudur: yaıamak hakkı· 

nı tanımak, yaşamak ıevgioini taşımak 
{:'t~ iradesini kullanmak. BugÜn 
. Ulun dünya biliyor ve inaniyor ki Türk 
ı. bu çın şuurlar en canlı ıuurlardır. Ve 

baken~ini duyan bir millet için saadet ya
n ıllerinde değil, yine kendindedir. 

Türk inkılabı alılak denilen, lakat 
?J~rteciler için bir silah, münafıklar 
ı~ut bir siper, mistikler için bir 
z; • l avıye o an bu karma karışık 
mefhuma açık bir mana vermistir. 

Türkiyede saltanat ile saltanat ;hla 
kı, derebeylik ve tagallüp ile onların 
llhlakr, kapalı ayile ile onun ahlakı 
:Yıkılmıştır. Taassup, medeniyet düş
ranlığı, teşebbüs korkusu, hazıryiyici
ı.~. daha bir çok tarihi telekkiler çü
ruınüı, hiç olmazsa çürümüye baıla
::"'tır: '!'-•ki ayileye mahsus olan ana, 
.a~ ıstıpdadı, kadın hürmetsizliği hep 

•~lınmiştir. Ettd temeller yeni Türkiye 
llın ahliık temelini kurmuıtur: it hürmeti, 
§•hu hürmeti, istiklal hürmeti bu te
~elin taşland~r. Bu kıymetler mantığını 
b~ınden ve tabıattan aldıklarından müspet 
ır kuvvetin kanaatini ta§ıyor. E!kiden 

olduğu gibi ahlakı vaz edecek yerde, 
ahli.kı yapmak yeni nesil için bir ölçü 
olarak kabul edilmiştir.Türkiyenin uyan 
hlaoı, Anadolu harbi, içerideki düzeliş 
ler, dııarıdaki anlaşmalar türk çocukla
rı için li.zım olan ha1 ve yaşama ilimini 
~akalarla bildirmiıtir. Hayn istiyen fa. 

at. günlerce aç durarak hareketlen ve 
v~zıfeden kalan eıki insan tipi kaybol 
m~ştur. Türk inklabı ahlakın ölü ana 
ne ere! ~Üriik düatürlara, müspet olmı· 
r.an fı.kırlere dayanamıyacağım ve ah
~k mıllet kayguouna, istiklal düıünce 
sıne y Tk ka .. ' enı ı nununa dayandığı zaman 
«~u~aek hayr» ı anlatacağını göıster
tnıştır. 

Türk inkılabı kadını evden cıkar
rrıakla kalmamış, onu insa~lığın 
tam bir yarısı haline getirmiştir. 

Türk inkililbı insanlığın tarihinde 
kadınlara bulunan bütün kusurların, ka
dınlarda görülen bütün ek•ikliklerin ya 
l~nını meydaan çıkarmıştır. Türk ir.kı
l~bı kadını dişi diyerek alçaltan, ana 
dıyerek hapseden ve nazik diyerek acı· 
Yan bütün cemiyet yalanlarına karşı ka 
dının hakkını, şerefini, in&anhk vazifesini 
•oyliyen en büyük şahittir. lnklap kadı· 
Ilı sokağa çikarmakla kalmamış, ona 
~~laklı bir cemiyetin her yerinde İnsanca 
ır .rol vermiştir. Tüı·k ikıliıbı dünya 

ruhıyatçıları arasında sonsuz münal,aşala 
r~ sebep olan bir meseleyi halletmiş
t~r. Kadının erkek gibi İnsan olmak İ· 
Çtn doğutunda, oluşunda hiç bir ku
sur, hiç bir eksik yoktur. Kıı.dmm sefa
lrtinden de saadetinden de mesul olan yal 

nız cemiyetidir. Deha, cinsin değil, me
deniyetin eseridir. 

Türk.iyede yazı inkılabı tarihin 
pek büyük ehemmiyetle kayde
deceği bir hadise olmuştur. 

Medeniyet biri birine bağlı vazifele
rin vücude getirdiği bütün bir üzviyettir. 
Siyasette, hukukta, iktiaatta inkılap 
yapan Türkiye için harflerini, yazısını 
deiğştirmek gerçi bir zaruretti. Çünkü 
yazı da tıpkı mimari kaideleri, ilim 
usulleri gibi o da bir tekniktir, başka 
bir ıey değildir. Mahiyeti milli değil, 
beynelmilelidir. Yapılacak şey latm 
harflerini de kabul edip teknik inkıla 
brnı tamamlamaktı. Halbuki muhtelif 
aebepler buna engel olabilirdi; alışkan· 
lık, eski harflerle basılmrı kitaplar, es
ki yazı üzerinde kurulmuı güzel bir san
natin hatiraaı. Herıeye, her güçlüğe 
rağrn1!n bu inkılap oldu. Bunun netice
sinde beklenen bütün kolaylıklar meyda
na çıktı: okunma yazma kolaylığı, öğ
retme ve öğrenme kolaylığı, kitap basma 
ve okutma kolaylığr. Halbuki bu teknik 
inkıli.bının mahiyeti ve neticesi sırf 
teknik olmakla kalmadı. Tarih ve mane
viyat sahasında de umulmadık netice
ler verdi. Arap harflerinin kabuklan 
altında sıcaklığını hiç bir vakit kaybet
memiş olan bir dil ve millet dehasının 
çalıttıiı görüldü. Anlaııldı ki türkçe 
kendi akaaru, kendi mantığı ve oriii· 
nal iıtihaleleriyle başlı başına bir dildir. 
llimciler ve dilciler hemen bu hız ve 
orijinal yaıama kuvvetini anlamı
ya çalııtılar. Ve gördüler ki Türkçe şöy
le böyle. aldu·kça zenJ?in bir millet dili 
değil, cihanı tutan bir mantığı ve ıon
suz teıkilatı ile tam bir insanlık dilidi. 
Türk inkdibı yazı gibi en tarihi, anane 
ile en çok yoğurulmuş bir cemiyet mü
essesesi üzerinde milletlerinin yaratıcı i
radesini taııyan büyük bir insanın nasıl 
muzaffer olduğunu gösteren büyük bir 
misaldir. 
Türk inkılabının yüksek manala
rından biri de millici sanayi-

leşmek.tir. 
Eski Türkiye sanayileıemezdi. Son 

günlerine kadar el ve tezgah devrinde 
kalmıya mahkumdu. Şunun için ki eski 
Türkiye henüz milli varlığını bulmu§ de
ğildi. Dillerde ve şiirlerde söylenen t•,,. < 
çülük, İmparatorluk adamları tarafından 
takip ediliyordu. Eski Türkiye türkçülü
ğü bir emri vaki değil, sadece lıir dilek 
ti. 1 nkılap bu türkçülüğü et, k~mik, can 
ve bir irade haline getirdi. Böylece iktı
sadi işbölümünün en mühim şartı olan 
tesanüdü verdi. lktısat işinin hem içe
ri, hem dışarı bir siyaset ve devlet işi 
haline gelmesi yeni devrin en büyük ha. 
disesidir. Eski idare adamları bu işi ya. 
pamazlardı. Çünkü bir kere bilmezlerdi 
ve çünkü İnanmazlardı ki bu 13.zun ve 
mümkündür. 

Bir yandan dişarıda dostlar ve sulh 
bulmak bir yandan içeride emniyet ve 
servet kanallarını genişletmek sayesin
dedir ki Türk ölketinin sanayileşmesi 
hareketi başlamıttır. Bunun Türkiyeye 
getirdiği yalnız maddi bir refah değil, 
belki onunla beraber bütün bir hayırlı 
lrnfa ve ahlaktır. Eski Türkiyede insa· 
nın ıercfi parasıyle, zadega -11 1ğ ı ~ · ":? ı i 
türdü. Yeni Türkiyede bu ölçü ihtisas ve 
istihsal kudretine geçmiştir. Şimdi hiç 
bir şey bilmiyen, hiç bir şey çıkaramı· 
yan, yalnız anadan babadan kalma ser· 
veti yiyen bir adam veJev münever ol· 
sun, bir marazi, bir cemiyet yalancısı 
gibi görülüyor. Türk inkılabı büyük 
sanayi hareketlerinin imtiyazlı milletle 
rin inhisarı olmadığını, olamıyacağını 
cihana ispata baılamıştır. 

Cümhuriyet devletinin takip 
ettiği demiryolları siyaseti maddi 
ve iktisadi bir tesebbüs ehemmi

yetini geç'mektedir. 
inkılap kendi iradesini madde alemi 

üzerine koyduğu günden beri Türkiye
de bir demiryolları siyaseti vardır. Bu 
tetebbüıün iktısadi ehemiyetlerini anla
mak için parlak bir zek'ıya ihtiyaç yok· 
tur. Bu bir bedahattir. Demiryollan ağı 
Türkiyede mancvı inkİ§aflann en bil J.k 
amili olacağına a::;li ıiiphe edilmemeli 
dir. Çünkü içtimaiyat ilminin iç timi te .. 
kamülü izah için bulduğu iki sebepten 
biri içtimai kesafettir. Bundan maksat 
cemiyeti te§kil eden atomların biri biri· 
ne yalın, sık olmasından başka bir şey 
değildir. Az nüfus ve dagınık inban 
kitleelriyle yapacak hiç bir büyük iı 
yoktur. 

Maddelerde olduğu gibi cemiyetlerde de 
atoınlar biri birine ne derece sık olursa 
içtimai cisim de o nispette sert ve da
yanıklı, kendi tabiatini e-östermiye o 
kadar elverişli olur. An""k hakiki keıa· 
fet atomların maddeten yak :n olması de 
ğil, bu parçalar arasında manevi bitil· 
me istidatlan olmasıdır. Cemiyette bu 
bitişme milli hars sebebiyle oluyor. Dil 
birliği, dilek birliği gibi. Bu hesaba göre 
Türk ölkesinin gösterdiği manzara 1u· 
dur : Manevi alakası yüksek, fakat mad 
di bağları gevıek bir cemiyet Bu va
ziyette ahlaki vazifesini bilen bir devlet 
için yapacak şey ne olabilirdi ? Türkiye 
nin her terafını dolduran Türkler arasın 
daki maddi boşlukları kaldırmak. Köy
leri şehirleri hep biri birine bağlamak. 
lşt~ Cümhuriyet ~evletinin kendisini .iş 
edindiği akıllıca sıyaset budur: Turkiye 
nin maddi keoafetini yükselmek. Bu sa· 
yede Türkiyenin yaratıcı kudreti en yük 
sek derecesini bulmak için hiç bir mani 
kalmıyacaktır. 

Türk inkılabının insan ve insan
lık harsine verdiği kıymetin de

lili medeni bir konfor h:ir
metinde de görülüyor. 

Asri adam zübi adamın zıtlıdır. Ye
ni medeniyet vustai kıymetlerin ölü· 
müyle doğuyor. Orta zaman insan vil· 
cudünün, insan kıymetinin, yaşama~ın 
kıymetini inkiir eden bir zamandır. Pıs
lik, miskinlik mikrop ve hastalık kay
gusüzluğu, bezginlik o devrih hassalnrı 
dır. Yeni zamnnr ayır3n sağlık ve sağlam 
lık düş.üncesi, hava, kara, deniz sevgisi, 
sağlam bir vücut, temiz ve tam ya§ayıf 
ve bütün bu ıartlanı layık olan.. evler, 

yollar, yurtlardır. Hülasa bütün mana
sıyle fenni ve sıhhi bir konfor irad~si 
muasır insanı ayıran en kuvvetli ali.met 
budur. Büyük ihtilalimizle beraber bü
tün memlekette yeni bir konfor telekki
&i de doğmuştur. Asri şehir, asri mesken, 
asri vasıtalar fikri hep hu yenileşmenin 
eseridir. Konforla lüksü haksız olarak 
biri birine karııtıran eski kanaat bozul 
muı, konfor bilakis hemen ahlaki ve ma 
ıeri bir mana almrya başlamıştır. Yeni 
Türkiyede şehir planları beynelmilel 
şöhrette ustatlara yaptırılıyor. Yeni 
Türk mimarları her yerde asri insanın 
ayile, meslek ve toplanma ihtiyacını eyi 
anlıyan yaşama kapları yapıyorıar. As
ri kıyafet ile milli dehamin birlişmesin
den yep yeni bir Türk giyinişi ve türk 
yaıayışı doğuyor. Bu doğüş milletimizin 
medeniyetin her yüzünde kendini beğen 
direbileceğini gösteriyor. 

Dil inkılabı dünyada hiç bir po
litikanın ve h "ç bir kuvvetin bir 

cemiyete kazandıramıyacağı i;ti
mai tesanüdü, yani Türk 

birliğini yaratmıştır. 

Dil bazı ruhiyatçıların dediğı gibi, yalnız 
düşünanin, yani manbk hayatımızın de 
ğil, duygunun, yaşama iradesinin de bir 
hazinesidir. Eski devlet, eski münevver 
dilin bu canlı ve sırlı kudretinden gatil 
olduğu için onu yalnız ölü vasıta yerinde 
görınüı, öz dili unutmuş, ke&. •• 
ğine, kondi din ve sefahet politikasına 
göre yabancı ve souk bir dil icaL etmJ1· 
ti. Eski cemiyette dil değil, diller var
dı. Dinler, mezhepler, kollar gibi bu 
diller de Türk birliği ve bütünlüğü için 
engeldi. inkılabın yaptığı §U du .. turun 
yerleşmesi olmuştur. Bir ve bütün Türk
lük icin bir ve bütün bir dil. Her türlü 
cemi:Yetçe deği§me ve İl"rilcmenin baş
langıcı kaynaımadır. Dil bu kaynaşma 
nın ilk şartıdir. Tül'k inkılabı zannedıt· 
diği gi!>i Türkçeyi sadeleştirmekten j. 
baret mihaniki bir eser yapını§ olmadı. 
L "' • "rk~-.fı iürkleştirdi. Böylece in 
ıan kadar e'ki bir milletin dil hazinesini, 
dil zenginliğine buldu. Garp Akademile 
rinde münakaşa mevzuu olan en ufak 
dil düzeltme teşebbüslerine karşı ' furı<

ler uıu b'r ih\:Jli.lin kati ne
ticesini gördüler. Türkiyede dil ink • labı 
içtimaiyetçıların kader ve ıedamet de
receoinde dik kafalı sand kforı dil mües
scsc&in:n bir!cşmesini bilen bir mil .. 
lctin elinoe çcıik gibi ooglilebAaeC"-g ı ni 
gösteriyor. 
ln!zı!ab'l zaruri r.e"İcelerin:len 

biri de Türkiycde l:e:eri s~ydan 
bir s:ın'at idealZnin çıkmasıdır. 
Bu doğuşun en mü~:.jm alSmeti beyne! 

milel b:r sanat tekniğinin git gide sa
natk7ır fırçasını, kaJemıni, mızra.oını ida
re ctmcsidjr. Esd: idenberi «milli» siprei ar 
kasma gizlenen b!r çok tarihi ve hastı!\ 
zevk ucub~leri dcfolmz.kta, yeri"e sağ 
ve ıağlam yeli bir r:ına.ı sek .,,; k
tan a; ~a yerle!mektedir. Şimdi, roman 
tik İştiyak Meşrutiyet ve daha evvelki 
devirlerde oldub11 g~bi salim bir ak1ş gi 
bi gör. ülrnüyor. Yeni türk sanatk3rı as· 
ri. teknik ile mücelıhcz olarak ya§ıynn 
mıHet ruhunu arıyor. Türkiyenin her 
tarafında ınimarl~r büyük Avrupa ve A· 
meril<a u&ta!arı gibi beton işliyorlar. Res 
samlar romantiklerin gözü ya§lı tabia
tiin unutmuşJa:-, be;erı manaJar arıyor .. 
lar. Demokrasiy(\ yakışan bir tezyini sa· 
n~t harsi için çalı§an kuvvetli gençleri· 
mız vardır. Musiki sanatkarı için ""ala· 
turl<n" mcl<run!ar artık münaka•a edile
mez totemler değildir. Bütün sa;,,at şahe 
!erinde olduğu gibi mu!ikide de milliliği 
beynelmilel bir teknik dmnda aramak te 
ıebbüsü ifJSs etmiş görü~üyor. Hulasa 
Türk sanati büyük bir hürriyet ve zevk 
akıntısı gib\ k~ndisine beşeri bir ynt:ık 
açıyor. Türkiyede sanat inkılabı içtimai· 
yatçıların şu iddiasını kuvvetlendiriyor: 
Milli bir ir.kll5p ek ve yama kab,] et
miyen bütü nbir zihniyet inkılabıdır. 

Türk.iyede kalıbı öz dilden, içi 
hakikatten yapılmış yeni bir ede

biyat doğuyor. Bunun anası 
inkılaptır. 

Eski edebiyat kadın, sevsili, tabiat, 
mazi, dargınlık, intikam gibi türlü tekil· 
lere girerek ve türlü kıyafetlere bürüne 
rek hep ferdi söyledi durdu. Bu 
fertlik gaye maşeri bağların gevıediği 
devirlere, devir ıonkırına mahsus bir 
şeydir, düşme, ölüm edebiyatıdır. Yeni 
doğan cemiyetlerin bütün sanatleri gi· 
ki edebiyatlarda ancak cemiyetçi olabilir. 
Sanatin cemiyet haricinde hiç bir rolü o 
lamaz. Cemiyet kendini unuttuğu za· 
man edel:iyatı da kendini unutacaktır. 
Cemiyet kendine katlandığı ve iç kuv· 
vet1crini arad ğı zaman edebiyat ta sırri 
olacaktır. Fakat cemiyet yaratıcı teka
mül safhasına girdiği zaman edebiyat 
ta bu yaratıcı kudreti taşıyacaktır. Ye
ni Türkiyeyi eskisinden ayıran balkcı
lıl<trr. Sonra musavatçıbktır. Sonra sana 
yiciliktir. Bunların tersi imtiyazlı sınıf· 
lar, kibarlık, ~ar ayile ve fert harsi, ta· 
biat ve peysaı muhabboti, sövalye atkı· 
dır. Yeni Türklerin edebiyatı inlcilibın 
çocuğu yerinde zaruri olarak halkçı, mu 
savatçı ve sanayici bir seçiye kazanını· 
ya baılamıştır. Yeni Türkiyede uzun saç 
lr, ince sesli, soysuz edip, sanatkir tipi 
kaybohnuştur. Bunun yerine içtimai yn· 
pıya ve bir bakıma ahlaki mucahedeye 
kotan yeni bir sanatkar tipi yani hakiki 

Türk edibi doğuyor. Türk inkılabı yal
nız siyaset ve harp sahasinde değil mana 
ve kıymet dünyasında da yaratı~ı bir 
kudl"et olduğunu gösteriyor. 
Türk neşriyatının hem maddiyatı 
hem de maneviyatı itibarile yük-

selmesi gene inkılabın tabii 
neticelerinden biridir. 

Eski cemiyette neşriyatın inkışafına i.b 
!İmal yoktu. Çünkü ne~riyat hayatına 
kuvvetlenmesi için her şeyden evel ser 
bes tefekkür ister. Halbuki dini kayıt· 
lar ve ahlaki hurafeler bur.a engeldi. 
Haram, ayıp gibi hükümler bir çok tet-
ni olmuıtur. Sonra muhafazak5.rlık dü
kiklerin ve düşünmelerin doğmasına ma 
fÜnceyo yer vermez. ilim ve düş\ime 
ihtiyacı yaratıcı bir cemiyetin zarureti· 
dir. Eski cemiyetteki muhafazakarlık 

ve aane mezkebi bu inkişafa mani olu
yordu. Okumak, öğrenmek insana ıeref 
veren bir ıey gibi anlaıılmazsa cemiyet
te hiç kimıe ona bir kıymet vermez. Es
ki cemiyette cahil sözü insanlık ayğırısı 
bir tip değil, saf adam müradıti olaraıc: an 
!aşılıyordu. inkılap cahil adamın cemi
yet içinde ıerefli bir yeri olamıyacağını 
ilin etti. Bütün müessiselerinde tahsil 
görmüı adama ancak,mevki verdi.lnki· 

Hopla beraber Türklerin içine girdikleri 
ve yafamıya başladı.klan yeni hayat öy 
le ince ve karııtk hesaplar istiyordu ki 
tahsil ve tenevvür milli bir ihtiyaç ol
du. Çürüyen akideler ıuurlarda büyük 
boşluklar bırakıyordu. Vaktiyle dinin, a 
nanenin, göreneğin cevap verdiği süal· 
lere timdi ancak ilim cevap verebilecek 
ti. Onun için yeni yaıayııta ilim, öğren 
me öğretme kitap ve neıriyat meselele
ri çıktı. Ve türk neıriyatı durmak bil
miyen bir hız aldı. Onun için inkilap 
Türk neşriyatını yükselmesinde başlı ba 
tına amil olmuıtur. 

Bu on sene zarfında Türk matbua
tının inkişafı da dikkate değer 

bir mahiyet gösteriyor. 
Bir milletin gazeteleri, mecmuaları, 

neıriyatı kadar maıeri zekisıru, fikri 'Ve 
bedii temayüllerini gösteren ne olabi
lir? 
Orada milletin zeki.sı, zevki, siyasi u
yanıklığı, her ıeyi, her teyi görülebilir. 
Türk matbuatının fU on sene içinde al
dığı hız ve yaptığı tekammül pek bü
yüktür. Gazetecilik itibariyle istipdat 
her şeye manidi. Zaten o devirde Tür
kiye adeta kapalı bir millet bayatı yatı· 
yor, cemiyeti siyaseti de içinde olduğu 
halde her türlü mukadderatı Saray tara
fından idare ediliyordu. Matbuatın inki 
şafı için müsait bir yafama muhiti yok
tu. Meşruti:vet bu katılığı gerçi çok yu
muşattı. Fakat Meşrutiyet devri adeta 
bir ek ve yama devri iai. Orada ilim ile 
din, saltanat ile millet Türklük ile ialam 
cılık. Yan yana yaşıyor ve daima tear
ruz halinde bulunuyordu Matbubat için 
bir hayat iıi olan li.yıklık prenıipine hür 
met edilmez her şey bir din ve ahlak si
lahiyle tehdit edilirdi. Halbuki milli dev
let Türk matbuatının inkişafı için zaru· 
ri olan bütün şartlan ona temin etti. Ev 
vda gazete neşriyatını yüksek bir inzi
bata tabi tutınakla eski matbuatın için
ne düşmek tehlikesin gösterdiği anıırşi· 
nin önüne geçti. Aynı zamanda siyasi, 
içti.mai ve daima muvaffak olan tecrÜ· 
beler eski matbuatta eksik o!an asri bir 
müessese ehliyet ve hassasiyetini ona ka 
zandırdı. Layık! k prensi ; ~; ., kab·ılü 
neşriyatta en büyük serbestiliği ve be
dii seciyeyi verdi. Türkçe ve harf inkıla 
hı l!azetderimizin büyük bir halk kıtle
sin~ kolayca temas etmesini mümkün 
k·ldı. Onun için denilebilir ki Türk mat 
buatmın bu günkü mütekamil ıeklini bul 
ması inkil-bın neticesi olmuştur. 

inkılap bir millet kalası ile birlikte 
bir mil 1ct lclse!esinin dahi doğ

duğunu müjdelemiştir 
Hangi devre, hangi feylesofa ve han 

gi sisteme ait olursa olsun bir felsefe bir 
hayat anlayışı demektir. Bu anlayııta ha 
yat nedir? insan nedir? Cemiyet nedir? 
gibi mutlak suallerin, mutlak cevapları 
vardır. Türk inkilatı ilk aninden beri 
madde, mana, hayat, irade gibi tibii ve 
tabii üstü kuvvetlerle oynamış, çalıımıt 
tır. Ve nihayet muvaffak olmuı bir in· 
kılapbr. insanlık dünya$ırun aydınlan 
ması için bu oynamaların,bu çalıımaların 
hesabını anlamak lazımdır. Türk inkı
l~bının ~ize Öğrettiği felsefi hak ve ha· 
kıkatlerın en büyükleri ve meşhurları 
şunlardır: 1 - Alemde beın madii ve 
hem de manev! kuvvetler vardır. Birini 
ya.lıut Ötekini inkar etmek, birini yahut 
ötekini üstün görmek yaşıyan adam sev 
kıtabiisini kanatır. Hayat parça ve bö· 
lün kabul etmiyen bir oluıtur. 2 - Mad 
di kuvvetler manevileri yaratabileceği 
gibi manev~ler de maddileri yaratmak 
iktidarındadır. Lakin her ne denirse den 
sin ıeniyette bir yaratıcı ve yn ~t ·I r ı 
sırası aramak hoıtur. Cünkü kendi ken 
din" olan bir şeydir· Yaratmanın ve ya-

radılışrn kendisidir. 3 - Bütün kuvvet 
ve kabiliyetleriyle insan hilkatin ulu ese 
ridir. Maddi yahut manevi kuvvetlere 
kulluk etmesi insanlık zıttı bir ıeydir. 
En İnsiyaki ve en tavi hareketlerinden 
en ideal ve en ahlaki tecellilerine kadar 
insan bir bütündür. 3 - insanın i.lemde 
hakikatleştireceği eser yalnız kendiıi
dir. Bunun için kendisi yani aynı zaman -
da fiziki, hayati, ruhi ve içtimai talisa
ti hakında gayet açık bir anlama neti
cesini varması lizımdır. Eğer anladığım 
doğru iae inkilabın fekefeıini bu suretle 
çizmek yanlış değildir. Bu hakikatler 

sistem ve mezhep smırlarını geçecek ve 
ta§&cak kadar geniı hakikatler olsa ge· 
rektir. Onun için diyebiliriz ki inkılap 
yep yeni bir fekefe cevherini getirmiştir. 

Türk inkılabı milli bir zihniyetin 
tercümanı olduğu gibi, sonuna 

kdaar götürülmesi de milli 
mantığın yapıcısı olmuştu. 

Eski zihniyet tasavvuf, tasalluf, mazi 
hürmetli, ölü itikadiyle yoğurulmu§tu. 
Bu anlayııın neticesi ahiret sevgiıi, ya
tama bezginliği, ilim düımanlığı idi. A· 
caba Türk milleti soysuzlaşmış, yaıa 
ma ve yaratma kabiliyetini kaybetmiş 
miydi ? Hakikatte o kaim ve katı anane 
ve eakilik kabuğıı altında yatan ve hiç 
bir zaman sıcaklığını kaybetmiyen bir 
ateı merkezi bulunuyordu. lnkitap bu 
ölü katılınğın delinmeıi ve yaratıcı cev 
herlerin fııkırmasıdır. Türk inkilabı mil 
li ruhun hür faaliyetine engel olan bu 
can11z tabakayı irade çekiciyle kırdığı 
zaman yep yeni bir millet kafasının ade 
ta teıekkül halinde bulunduğu görüldü. 
On senelik mesut neviden bütün beşeri 
yeniliklerin ve insani hayırların kaynağı 
işte bu türk kafasıdır. Bu kafa Türkün 
en eski zamanlardan dilini, mimarisini, 
tezyini sanatlerini, müdafaa1arıru m\ıcize 
lerini yarattığı zaman kullandıiı Wa
nm soyundandır. Zamanda çalışan istik 
halde de çalııacak olan yine bu kafadır. 
Bu zihniyettir. Türklüğün büyük ifade
si olan Mustafa Kemal'in şahsiyetinde 
~.deta bir mimariye mazhar olduğunu 
görmek pek kolaydır. Büyiik adıunll\r 
büyük örne!detdir. Taklit ettikleri ken· 
dileri değil, cemiyetleridir. Türk inkıta 
hı her beşeri inkılabın bir kafa ve zih
niyet inkılabı olduğunu, bu zihniyetin 
yaratıcı kudreti varmasr için büyük a· 
dam teklinde cisimenmesi lazım gel
diğini gösteriyor. 

Türk inkılabı eski terbiye binasını 
temellerine kadar yıktıktan sonra 

istiklal ve hürriyet toprakları 
üzerine çelikten ve billurdan 

yeni bir bina kurmuştur. 
inkılap için:Je ek, yama fayda etmi

yen yeni Türkiye yeni neslin terbiye 
binasıtu §U üç temel taşı üzerine kur· 
mu§tur. Birincisi ilim temeli. Genç 
Türkler için akıl i1inde söz yalnız il· 
min ve ilmin tatbikatı olan fennindir. 

Akideler, hurafeler, medeni cemiye
tin İ§lerini idare edemez. O halde ne 
ahlilh, ne hukuk, ne de iktıaat terbiyesi 
ananeye dayanamaz .Bunlar iJim kafa
sıyle düşünülecektir. ikinci temel iı te
melidir. lıi hakir görmek, iıçiyi adi bul
mak, göreneği kaybolmuş, it ıere6 ve 
it harsi taşıyan terbiye örfleri kuvvetlen 
mı1trr. 

Üçüncü temel kadın erkek birlik ve 
beraberlik hayatıdır. Büyük Türk mek 
teplerinde kadın erkeğin cinı arkadaır 
gibi değil,yurt,millet ve ahlak arkadaıı gi 
bi ya§ryor.lki cinı arasrndaki hak,İt ve ta 
lih dıvarlarını bu inkılap Yıkmııtır.lnkılap 
imparatorluğun miskinlik ve ümitsizlik 
haline göre olan anarıistlik ve kendine ka 
panmak, ve kabuğu altında yaıamak a
na~e!erini de öldünnüıtür. İnsan haysİ· 
yetıru bozmıyan bir cemiyetçilik fert 
kıymetini inkiır etmiyen bir maı:rcilik 
bugünkü terbiyemizin §anidır. Yeni ter· 
biyemiz niçin böyledir? Çünkü kökleri 
cihana saplanan insanca inkılabın bir 
bizmetkiırıdır. Türk inkılabı en eski za
manlardan beri münakaıa edilen bir pe
dagoji meselesine kendi cevabını ver 
mi,tir: Terbiyenin gayesi cemiyettir 

Ferdin saadeti için de bu gayenin haki. 
katleımesi lazımdır. 

Türk nüfusunun artması Türk 
inkılabını beşeri bir hayır 

olduğu gösteriyor 
Nüfusunu kaybeden milletler alem• 

de.~ vazifeaini bırakan üzviyetlerdir. 
N ufusça azalma düşme, bozulma ve 
ötmedir.Türk inkılabının içtimai müeuir 
l~rd.e ve. y~şama ~ıdna yaptığı deği
tikliklerın ılk eserı bu nüfuıun çoğal
~ası. ol?1uşt~r. Bu iıaretten anlatılır 
ki, ınkılap hır hayır, bir ıelilmettir 
Türk çoğalarak yayılacak, yayılarak v~
tanının dağlarını, ovalarını, tehirlerini 
hep dolduracaktır. Türk çoğalarak ma
sallannda, maıeri r\Q'alannda aanat e
serlerinde müjdelediği milletlik ve in
sanlık ıonlara varacaktır. 

Tabiatte hangi manzara her gün 
bir kat daha çoğalan, her dakika biraz 
daha artan bir millet vücudundan ela 
ha canlı daha sevindiricidir. 

Bu ço~-!1~· bu artıı, Türkiyede yata
ma sevgısırun , Y&§ama dileğinin en 
yaratıcı safbaunda çalıştığını gostermi. 
yor mu? Türk inkılibı içtimaiyat il. 
mırun §U hakikatini gösteriyor: nÜfu· 
su~ artması cemiyetler için sağlık ve 
saglamlık alimetidir. Nüfuıun artma. 
·~ sih_~a!! dil, ~ukuk, iktısat , terbiye gi
bı türlu cemıyet müeneselerinde ya
pılan doğru, iyi ve güzel inkıliıpların 
neticesidir. 

Bu on senelik inkılap tarihi 
Türk ~ari.l?ini yeni bQftan 
kuran ınsanın yalnız milli 
bir kahraman değil, bir akıl 
ve düşünce dehası, daha doğ. 
rusu nevi kendisine münhı> 
sır bir yaralıdılıf olduğunu 

gösteriyor • 
Bundan yedi sekiz sene evvel "Gazi

nin ben büy~k .eseri nedir?,, sualine §U 
ceva ı vermııtım: "Türk milletinin va. 
ı~ kab!liyetine İnanması.,. Eğer Gazi 
!"n bu ınanışı temelıiz olaaycıı bugun 
ınsan ak~ını . d.urduran içtimai inkılap. 
lardan biç hırı olmıyacaktı. Büyük in. 
san. ~u ha.ki~ati nasıl görüyor? Şahsi
yetırun muhım kuvvetleri bu muvaffa
kıyeti kazandırıyor: 1 - Zeka.sının 
hayret e~i.lece.k bir derecedeki açık gör
mek kabıliyetı. 2 - Kalbindeki milli
yet. , insaniyet, ebediyet gibi büyük, be
ıerı kıymetler. 3 - iradesinin karici. 
tesirler karşısında bir türlü bozulmu
Y_an m~ayyeniyeti, şafırmıyan istikam,. 
tı. Gazı hakkında 1927 de yazdığım bir 
yazımın bazı parçalarını buraya geçiri
Y_Orum: cBu büyük adamın ruhi tahıiye 
ti ne derece şayanı dikkat olursa ol
sun, insanların tarihinde oynadığı rol 
ondan daha şayanı dikkattir. Mustafa 
Kemal tarihi kadercilerin anladığı gİ· 
bi Türk milletinin alelade bir mü
messili, ve tarihi mukadderatın aadece 
neticesi değildir. Mustafa Kemal mis
tik tarihçilerin kabul ettiği gibi Türk 
milletini ,,Basübadelmevt,, sırrına rnaz .. 
b~r eden esrarengiz bir fert te değil. 
dır. Mustafa Kemal hayat ağacının 
kuruyan , artık meyva vermiyen haıta 
dallanru hiç acımadan kesen, ona mü
kemmel bir medeniyet aşısı vuran, fa. 
kat bu atıyı vurduktan sonra mütevek. 
kil bahçıvanlar gibi ağacın hayatını fır
tınalara, böceklere, kurtlara terketmi
yen, kıskanan emsalsiz bir sanatki.r
dır. Bütün aşılar gibi bu rn1!deniyet a· 
§lllnın da hakiki kıymeti ancak meyva• 
lan kemale geldikten sonra anlatıla
caktır. Onun için Gazinin Türk tarİ· 
hindeki mevkii eıkiyi tamire yahut ay
n cinsleri yaklaştırmıya çabalıyanlarıq 
yeis getirici rolünden tamamiyle ayn 
dır. O yeni Türkleri bir mabut gibi 
yoktan var etmiı olmasa bile, hakiki 
ölümden muhakkak kurtarmıttır. Onun 
ıçın Türk inkılabının ispat ettiği ha· 
kikat şudur: içtimai tekamülde büyük 
adamların rolü yalnız büyük olmakla 
kalmıyor, bu rol hazan içtimai muay
yeniyetçiliği bile fÜpbeye dütürecek 
derecede İradileşiyor.'' 

Cümhurigelin On Yıllık Eserlerinden: ' 
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Türk A • den: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baş anan yen· sene mahsulü toz ve kesme 

şekerler 29 Temmuz tarihinden iti ·aren ·n ki an az o.mamak üzere 
her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gi idir. Yani Istanbulda Sir
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Kris-ci 1.l Toz ... e · s-.. ı 36,75 
SANDIKTA Kiip ... e e i s-..ı39,SO 
kuruştur. Ancak ep. az beş vagon şekeri ir e . alanlara vagon başına 
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ve mesuliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
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tamamını peşin ödeyenler vagon başına 5 lira tenzilattan istifade ederler. 

ADRES: İstanbulda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 

. l 

Tele:f<>••: No. 24470 



MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRiNiEVVEL 1933 33 
,.,. ........................... _ .............................. I ...................................................................... ._ ............ ,. 

Cümhuriyetin onuncu yılını 
kutluladığımız bugünde, bu küçük 
yazının ıçınde on yıllık yeni ve 
genç dünyamızın musiki tarihçesi
nı aeğıl, takat istatıslikJere, gra -
fiklere müracaat etmeden, hatta 
senelerin biribırlerini takip sırası
nı aa dütünmeden bizzat içinde 
yatadığım cümhuriyet dünyasının 
bir an dışına çıkarak, dağınık ha
ıralarımın bir küme halinde biribiri 
ne karışmıf manzarasını gösteren 
bir kroki yapmaya çalıtacağım. 
Bir tarihçi olarak değil, belki her 
hangi bir cümhuriyetçi fert olarak 
çızmeğe çalıştığım bu manzaranın, 
iftiharla göreceğiz ki cümhuriyet -
ten evvelki birçok on senelerin u
fuklarını örten bir topoğrafyası 
vardır. 

Hayatımızın esaslarını kat'i ve 
arka arkaya hamlelerle altüst e -
den değişmeler içinde kendi ken -
disini yeniden yaratan genç cüm • 
huriyetin musiki cephesi anarşi i • 
çinde en doğru, yahut mukadder 
olan gidişini bulmak için on sene
den beri çırpınıyor. Bu çırpınıtta, 
ülkünün hakiki yolunu bulmaya 
doğru giden, buhranın şiddeti 
kadar aksülamelin sıhhatini vade
den y\iltsek manayi sezmemek ka
bil değildir. Bir asırdan beri entarı 
Yenne uaı bin kisvesini, mum ye
rine müteşehhip lambayı, makineyi 
ve heyeti umumiyesile Garbin mad 
di medeniyetini korkak bir sevki 
tabii ile tekabbül eden Türkiye, 
cümhuriyet inkılabı ile en gürbüz, 
halis ve şuurlu bir milliyet duygu
su için garp metotlarını ve medeni 
yet sistemini görülmemit bir ça • 
bukluk ve rahatlıkla benimsemek
le beraber bu sistemin musiki ülke 
•ine göre tatbikında çok tabii, hat 
bl zaruri bir buhrana düttü. 

Cümhuriyetten sonra bütün tid 
delile münakata edilen bir sanat 
meselemiz var. Musiki cepheıin • 
den bu mesele etrafında faydalı 
faydasız, saçma veya akıllıca ileri 
aürülen fikirlerin, nazariyelerin ve 
buııların muvaffakıyetli veya mu 
vaffakıyetaiz tatbiklerinden çıkan 
hercümerç tark ve garbin methur 
kavgasının güzel bir manzarası • 
dır. Bu fikir ve nazariyelerden baş 
lıcalarmı azami objektif ve bitaraf 
olarak hülasa edelim. 

Bir nazariye: "Türk musikisi ken 
disine mahsus sistem tonali ve üs
lubu ile bir küldür. On iki müsavi 
dereceye taksim edilmiş garp sis -
tem tonaline mukabil yirmi dört 
gayrimüsavi dereceye taksim edil
nıit tabii bir sistemi vardır. Gerek 
bu sistem tona! dolayısile, gerek 
melodik bünyesinin kuruluşu itiba
rile Garp musikisi gibi çok sesli 
bir hale gelmesine imkan yoktur. 
Türk musikisini armonize veya po 
lifonize ederek onun havi olduğu 
ve garp musikisinin o nisbette nıa
}ik olmadığı melodik zenginliği 
kaybederiz. Çok seslilik Garp mu
sikisinin tarihinde de görüleceği 
gibi melodik taazzuv ve inkitafın 
aleyhindedir. Çok sesli üsliiba tat • 
bik edilen Türk musikisi nihayet 
Garp muaikisi gibi majür ve minör 
nevinden iki tonalite fıkaralığına 
düşecek, makam nevilerinin çoklu
ğunun verdiği zenginlik ve ifade 
Va'sıtalarmdan mahrum kalarak 
Garp musikisinin içinde eriyip gi • 
decektir. Halbuki Garpte tekamü
lünün son noktasına varmıt olan 
çok sesli musiki sistemi iflas et • 
mektedir. ve bir çok Garpli müte. 
fekkir musikitinaslar Garp musiki 
terinin istikbalini Şarkta görüyor • 
lar. Çeşit çetit modern musiki ce • 
reyanları majör ve minör darlığı
nın klasik formlardan gelen usan
cın doğurduğu keşmekeştir. Klasik 
armoni kaideleri artık iflas ettiği 
için atonal, politonal gibi yeni esas 
lan olan mektepler çıkıyor ve me
sela bir Alois Haba bir Oktavın 
taksimini on ikiden yirmi dörde, 

f)alta otuz altıya çıkarıyor ve bi • 
:zim musikimize çok benzer bir şe
kilde mütemadi bir değişme içinde 
Motifsiz ve Themasız olarak kom
pozisyonlar yapıyor. Bizim taksim 
!erimiz Mözür çizgilerinin köşeli 
hudutlarından kurtulmaya çalı,an 
modern mekteplerin gayeleri için 
en mükemmel nlimune değil midir"! 
Ve ritmik 9ekil ve kalıplardan bir 
çoğu melodik servetimizin yanın • 
da Garp

0 

musikisinin elde etmeğe 
galı9tığı bir rüçhan olarak görülmü 
yor mu? 

Bütün bu kendisine mahsus va
~ flarile Türk musikisi herhangi 
l> r Garp teknik usulünün yardımı

nu ı tp; d~ğildir. Kendi kendi • 

• 
1 • 1 • • 

sine ve kendi orij inal tek sesli üslu 
bunda terakki edecek, yeni duygu
larımızın hepsini ifade edecek, hat 
ta Garp alemini daima daha faz la 
müteess:r etmekte devam edecek -
lir." 

Görülüyor ki bu fikir sahipleri 
bir nevi muhafazakar mezhep sa
likidirler. Türk musikisinin kendi 
membalarından gelen kuvvetlerle. 
ve bütün istiklalile yaşayacağına 
inananlardır. Onlara kartı en kuv 
vetli itiraz olarak, eski Türk musi
kisinin böyle bir inki,afa kabiliye
ti olduğuna inandıracak eserlerin 
yokluğu ileri sürülüyor. Ve müda
faa olarak derler ki: "Çünkü bu 
musikiyi küçük ve gayrikafi göre
rek, ona inanmıyarak hatta onu 
istihfaf ederek ihmal ettik. Genç 
lik ve yeni nesiller kendi mu
sikilerinin klasik terbiyesini artık 
almıyorlar. Onup için babalarımı -
zın ve halis Türk milletinin musi -
kisi böylece bir fıtret devri ya91 -
yor, inhitata gidiyor ve Garp ale
mi onun kıymetini bizden daha iy i 
ölçüyor." 

Diğer bir fikir hülasaten 'öyle -
dir: "Türk musikisi ananevi bütün 
kıymetlerile halis Türk malıdır ve 
Garp musikisinin malik olmadığı 
birçok kıymetli vasıflarile son as -
rın ve istikbalin en dikkate tayan 
musikisi olmaya namzettir. Ancak 
Garbin teknik vasıtalarını, şekille 
rini, ve muhakkak çok sesli karak 
terini alması 'artile. Türk muaiki
ai bir hazinedir. Eski eserleri oldu
ğu gibi ve bozmıı.dan muhafaza et
meli, tanımalı ve sevmeliyiz, fa -
kat yeni yapacağımız eserler mut
laka bu eski eserlerden alacağımız 
tona! ve ritimik malzeme ile inta 
edilmit, armoni ve polifoni ile zen
ginle,tirilmiş olmalıdır. Bu armo • 
ni ve polifoni ne Bah, ne Betho
ven, ne de Hindemit veya Hone • 
ger'in armoni ve polifonisidir. 
l 'ürk musikisi tabiatte mevcut o • 
lan ııeslerin çokluğu kanununa ve 
kendi tona) bünyesine göre hususi 
ve tahsi bir (çok sesliliğe) malik 
olmalıdır. Bu mümkün ve lazım • 
dır. Bu güzel ve zegin ve nev'i tah 
tına münhasır musikiyi ebediyen 
çok sesliliğin :zenginliği ve genitti
ğinden mahrum bırakmak için hiç 
bir sebep yoktur. Türk musikisi an 
cak bu yolda inki,af ederek alemtü 
mul bir musiki olabilir. Batka ça • 
re yoktur. Vakit geçirmeden ken -
di musikimizle beraber Garbin ar
moni ve polifonili musikisini öğ
renmeli, ikisini de iyice hazmettik
ten sonra Türk musikisine mahsus. 
ve onun orijinal k;arakterini bozma 
yacak belki genişletecek olan bir 
armoni'nin kanunlarını bulmalı ve 
Lu yeni yolda eserler yapmalıyız." 

Bu meslek sahipleri sözlerini it 
ve eser sahasında da tatbika ba'
lamıtlar ve Türk musikisi armoni 
kanunlarını kitap halinde henüz 
ne,retmekle beraber fikirlerinin 
müeyyidesi olan eserler yapmıya 
ba,lamıtlardır. Hüseyin Sadettin 
Bey, Viyana konservatuvarından 
mezun Hasan Ferit Bey, Prağdan 
mezun Halil Bedi Bey, ve daha 

On yon ~©llrfnu==n©lc§l TlYılFköy~0©1~kü 
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tahsilde olan Necil Kazım Bey bu 
fikre hararetle merbut ve eserler 
yapan şahsiyetlerdir. 

Diğer bir zümre şöyle dü9ünü • 
yor: 

"Türk mu3ikisi diye cümhuriye 
yete kadar gelmiş olan sanat Türk 
milletinin halis duygularını ifade 
etmekten çok uzak kalmıştır. Bu 
musiki Osmanlı imperatorluğu -
nun saraylarında, kendisini halk • 
tan ayıran imtiyazlı sınıf arasın • 
da ve tekkelerde devrini yapmış
tır. Divan edebiyatile müvazi yü -
rümüş, halka hitap edememif bir 
divan musikisi, enderon musikisi
dir. Edebiyatın Arap ve Acemce -
den müteessir olduğu gibi musiki 
de Arap ve Acem tesirleri altında 
halis olmaktan uzaktır. Hatta Bi • 
zans musikisinin tesiri altında bi • 
le kalmı,tır. Bütün saltanat mües
sesesinin yıkılması, tarihe karışma- • 
sile beraber bu mu•iki de tarihe 
karışmalıdır. Yeni Türk sanatkarı 
köhne sarayların ve tekkelerin do
ğurduğu ve beslediği bir musiki -
den yeni eserinin malzemesi ola • 
rak hiç bir şey alamaz. 

Yeni Türk sanatkarı ilhamını ve 
büyük eserinin ham maddesini, cev 
berini Anadolunun içinde, halk 
arsaında. halk melodilerinde bula 
caktır. Ruslar, Macarlar, lspanyol
lar, Çekler bize nümune olmalıdır. 
Eski cemivette havasın aanati o • 
lan musiki belki güzeldir, fakat 
tekamülünü yapmış ve halktan 
çıkmamıştır. Halbuki halk melodi
lerimiz cevher olarak yeni sanatin 
müjdecisidir. İptidai halk melodi. 
)erimizi Garp teknik ve formları i
çinde , mesela bir operetin, bir 
sonatın, bir senfoninin temi veya 
Leitmotif'i olarak kullanmalıyız. 
Ve bu melodileri armonize etme. 
liyiz." 

Yazdığı eserlere göre Cemal Re
şit Beyin bu mesleke yatkın oldu
ğunu kabul edebiliriz. 

Diğer bir nazariye ise töyle söy 
lüyor: 

"Milli sanat bütün dünyanın 
müşterek tekniği içinde her mille
tin kendiıine hu olan tahsiyetinde 
tezahür eder. Milli Türk musikisi 
ne malcamların hususiyetleri, ne 
sistem tona!, ne de halk melodile
rinin kullanılması demek olamaz. 
Avrupa zümreleri nasıl mütterek 
ilim ve teknik esasları içinde ken
dilerine mahsus ayrı vasıflarla sa
natlerinde milli ve tahsi olmuşlar
sa biz de bila kaydü şart bu ilim ve 
teknik esaslarını kabul ederek bey 
Jelmilel olmalıyız. Evvela taldı. 
etmeliyiz. Nesiller geçtikçe Türk 
sanatkarı coğrafi, iklimi, içtimai 
ilh .•• içinde bulunduğu hususi şart 
!ara göre kendisine mahsus bir çeh 
re alacaktır. Bu yeni bir üsluptur 
ve Garp ilim ve tel-,niği çerçevesi i
çinde milli Türk sanati budur. 
Mazinin eskimit, yıpranmıt mad • 
desile yeni bir bina, yeni bir sanat 
sahtedir." 

Hepsi muayyen bir istikameti İ· 
şaret eden ve Dogme vazeden bu 
nazariyelerden bu itibarla ayrılan 
bir tane daha var: 

"Yeni bir sanat karşısında ne 
melodi, ne armoni, ne polifoni
nın mücerret kıymeti yoktur. Kım
ya veya fi zik kanunları dünyanın 
her yerinde değişmez bir halde ay- 1 

nidir. ı-·aka\ bedıi kıymetler dün
yanın her yerinde değişir ve dai -
ma değişen cemiyetlerle beraber 
değifen dinamik kıymetlerdir. Her 
cemiyet istediği sanati, sanatkar • 
!arının bedii vicdanının tam hürri· 
yet~ içinde ve lntuition'u ile bulur. 
Bunu bulmak için Türk sanatkarı 
umumi bir musiki kültüründe de -
rinletmelidir. Her iki musikiyi de 
nazariye ve ameliyesile ve istediği 
zaman ikisinin de dışına çıkabile
cek kadar iyi bilmelidir. Bu bilgi 
içinde istiklali ve lntuition'u onu 
milli sanate ulaştırır. Bu; monodi 
nıi, polifoni mi yoksa hiç bilmedi
ğımiz bir şey mi bilemeyiz. Sa
natıcarı ıstıKıaline bıraıcaıım, yal
nız hürriyetin anartiye kadar gide 
biıen tehlıkesinden ve hissi dala • 
!etlerden kurtarmak için onu genit 
ve şümullü bir küıtürıe silahıaya -
lım. 

.Akademik bilgi müesseseleri, 
öyle müesseseler ki orada genç sa
natkar, sanatin peygamber namze 
dı ı ürk ve üarP musıkisi edebiyat 
!arını objektif ve tenkidi bir gö
rütle hazmetsin. Ve hürriyet, yaı • 
mz hürriyet. 

Kanunları sanat eserinden çı -
karalım." 

Görülüyor ki büyük inkılabın ya 
rattığı azız cümhuriyet Türkiyesi • 
nin hür havasında sanat meselesi 
ve bilhassa halledilmesi en güç bir 
dava halinde meydana çıkan mu
siki meıeleıi biribirine az çok ya
kın uzak yahut tamamen zıt gö -

' b. rünen yahut tam~en re.y ı cereyan 
ların ortaeında, tımteklı, yıldırım
lı., kavgalı, gürültülü bir fırtına 
koparıyor. 

Hakikatte mücessem bir yuvar 
lak olduğu halde yalnız muayyen 
zaviyelerden görüldüğü için ek -
sik kalmakla beraber az çok ilmi 
esaslara dayanan bu türlü türlü 
nazariyeleri teyit etmek isteyen 
te<;Qibe eaerlerinin yanında bir de 
iddiaları nisbetinde kıymetsiz, tu· 
feyli, kısır fikirler ve eserler var. 
Her biri yuvarlağın bir tarafından 
gören, fakat biribirini anlamadan 
haykıran, uğratan, yükselen ses : 
ler biribirine karışıyor. Aradakı 
parazitlerin de katılmasile muaz -
zam bir uğultu halinde garip bir 
musiki doğuruyor. Bütün sesler ay 
ni kuvvetle yükseliyor ve bunların 
hepsinin üstünde yuvarlağı her t~
rafından birden ihata eden genış 
hır tenkit yok. Fakat yuvarlak dö
nüyor. Ümitsizliğe düşenler haya
tın ta kendisi olan hareketi ve ha
reketin gayesi olan (kemal) i unu
tanlardır. (Kaos) ıpütemadiyen 
harket ederek nizamını bulur. Cüm 
huriyetin bünyesindeki bu görül • 
ınemit kaynatma manzarası ne gÜ· 
zeldir, ne vadedicidir. 

Şimdi cünıhuriyetin bu muaz • 
zam davasında mücadele eden fi. 
kirlerin her birine niabeti olan ce· 

Güzel Sanatlar Birliği Orkestrasını bir korıaerimle • • 

YAZAN: Mesut Cemil 
___ _, 

--- ~ ~ 

Anadoluda halk farkılarını toplıyan heyet ve Sıvcuta halk oyunları .• 

mi ve ferdi hareke-1ere bir göz ata
lım. 

Cünıhuriyetten sonra Türkiye • 
de belıi başlı akademik musiki mü 
cssesesi olarak İstanbuldaki Darül 
elhan vardı. Meşrutiyet inkılabın
dan sonra bir tiyatro ve musiki 
mektebi olarak tesis edilen Dıuül
be<layiden ayrılarak münhasıran 
bir musiki müessesesi olarak mer
hum Ziya Patanın reisi bulunduğu 
enc.imenden çıkan Darülellıam 
cümhuriyete girerken Türk musiki 
sinin tradisyonlarına saf bir sada
katle merbut bir amatörler cemi • 
yeti hali • Öyle bir 
.·enıiyet ki; ne bu tradisyonlan kı
rılmayan, kopmayan, ezilmeyen 
bir zincir gibi ileriye doğru uzat
maya, ne de zafını duyduğu za
man yeni bir hamleye muktedır 
değil. 

Ruhi bir kansızlık içinde, iııkı • 
lô.p sarsıntılarının ortasında kı -
mı•damadan kalan bu müesseseyi 
inkılap gayelerine uygun bir hale 
getirmek üzere hareket eden ilk 
mıiteşebbis, Musa Süreyya Beydir. 
(Merhum). 

Musa Süreyyanm idaresi altın -
da iki kısımlı bir musiki mektebi 
haline gelen Darülelhanın eskı u -
zuvlarından bazıları müsamaha -
kılr bir makasla kesildi. Bunların 
yerine gene hiç titiz olmayan hır 
el ile Garp musikisini öğretici bir 
kısmın getirildiği görüldü. Böylece 
Darülelhan senelerce Türk Şark 
muskiai ile Garp musikisinin her 

iki taraftan da kabiliyetleri yarı -
da kalmıt taraftarları arasındaki 
tatsız bir kavganın bilfiil sahnesi 
olmuttur. J 

Bu kavgadan günün birinde 
\Öyle bir netice çıkıyor. Darülel • 
han artık Türk musikisini öğretmi
yecektir. Viyolonselin kargısı u • 
ıfon göğsüne, kemanın yayı kemen 
çenin gözüne saplanıyor, kuyruklu 
piyano bütün ağırlığile tamburun 
üzerine yükleniyor. Darülelhanın 
ic,.indeki sessiz ve miskin kavga 
birden bire büyük davanın bir te -
ıtahürü halinde genitliyor. Arabu
lucu seslerin iki tarafından müfrit 
Garp taraftarlarının hiddetli ve kar, 
ha ~eslerinin mübalağalı gürültü
sü ile nevmit Şark taraftarlarının 
mağlubiyeti kabul edemiyen fd • 
kat hak ta kazanamayan tiki.yet • 
!Pri yükseliyor. Birinin kuvveti e • 
zici ve harap edici olarak, öteki • 
nin zaafı geri bırakıcı, söndürucü 
olurak ayni derecede zararlıdır. 

Nihayet mücadeleyi muvakka • 
ten durduran bir şekil bulunuyor 
ve Darülelhanda Rauf Yekta De • 
yin reisliği altında bir Türk musi
ki ilmi heyeti ile beraber bir de 
Türk musiki icrai heyeti taazzuvlao 
rma mukabil Türk musikisi tarihi, 
nazariyatı ve aletleri dersleri kal. 
dırıhyor.. J 

ismi daha sonra "lstanbul kon• 
servatuvarı" na çevrilen bu mües· 
ses<' Garp musikisini yayma ve Öİ 
retme yolunda bugüne kadar 'üp • 
hesız bir Garp konservatuvarı ka
dar faydalı olmadı. Bu mühim nok 
ta bugün atağı yukarı anla~ıldığı 
İçindir ki bir ecnebi mütehassıstan · 
l«>n•ervatuvarın ıslahını ve yeni 
teşkilatının yapılmaıını bekliyoruz. 

ilmi heyetin en mühim eseri es 
ki Türk musikisinin ba,Iıca güzel 
esPrlerinden mürekkep bir seri 
neşretmif olmasıdır. Bir musiki e
seri i ve aleliimum (ses) leri yazı 
ile ne dereceye kadar mükemmel 
te&bit etmek mümkün ise o imkan ,. 
dahilinde Türk musikisinden se . 
çi!mit eserler konservatt:va~ ilmi 
heyeti tarafından ilk defa olarak 
yazıldı ve netredildi. Fakat bu e -
serlerin en sıhhatli ve ilmi bir se • 
kilde tesbiti gramofon plaklar;na 
alınmasıdır ki konservatuvar icra 
heyefnin bu hususta iyi ve fayda· 
lı hiç bir it görmediğini vey:ı glire
medisini kabule mecburuz. 

Y. onservatuvar namına yapılan 
halk musikisi toplama faaliyeti de 
t ümhuriyet musiki tarihinin biz • 
de ilk defa kaydettiği bir hadisl! • 
dir. Hc;raretle alkıtlamak lazım O• 

lan bu faaliyet sahasında da klii. -
sik Tfük musikisi eserlerinin tesbit 
edili~indeki noksanı görüyoru7. 

Musiki sesleri nota ile yazrlmn.z, 
Nota i>slupları ve teknik hususi}·et· 
leri bilen pratisyen musikişinaılma 
ınahsu~ bir yazıdır. Sesleri tutmak 
için ilmin yazısı bugün onları bila 
vasıta. labiatte oldukları gibi biı• 
sathm üzerine çizmekten ibarettir. 

(Luti en sayı/ayı çeviriniz) 
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ib •• oye 
Dünyanın her tarafında köy, ka- J 

,tun koyanların düşüncelerile de
ğil, insanların toplu bir halde ya. 
şamak, biribirlerine komşuluk et
mek ve biribirinin benzeri ve her
kese lazım i~lerini birlikte yapmak 
için kendiliğinden doğmuf bir var· 
lıktır. 

Köy hayatında gene tabii bir te· 
kilde yani kendiliğinden bakim ve 
sözgeçirir bir kuvvet meydana 
gelmi,tir. Çünkü bu kuvvet olmaz
sa bir arada oturmakta olan in
sanlar, biribirlerini tek, tek olan 
menfaatlerine alet ederler. Kuvvet 
linin zayıf olanları azmemesi için, 
bu ictimai varhk kendi bünyesin
de t;,kilat vücuda getirmittir. İtte 
köyiin ilk ve en iptidai safhası bu 
idi. 

Eski köyden bir tab!o 
Anadolunun yedi asırlık tarihi i

çinde köylerimiz, bünyeleri içinde 
kendi kendilerine terkedilmişlerdi. 
Hayır, onlar, mukadderatta kendi 
ba~larına bırakılmıtlardı. Kendini 
köye karşı biç bir vazife ile mü
kelief tutmıyan devlete karfI köy 
ve köylü, bilakis bir çok vazifeler 
yapmağa mecburdu. Sarayların ia
raf ettiği hazineleri doldurmak, 
ömrü oldukça askerlik yaparak 
kendine vatan olmıyan yerleri kan
larile sulamak, daima bakir, daima 
zelil görülmek ... İtte Türk "köylü
süniın saltanat idaresi zamanında
ki hakkı!.. 

19 uncu asrın içinde Avrupada
ki öncülerin köylüyü ileri süren 
mefkureciliğine mükabil Osmanlı 
imparatorluğunda geri tepen bir ı 
pi5ton hakimdi. Cahil yobazların 
dinde bin senedenberi en teni bir 
hurafe şekline getirilmiş olan islam 
elini, hükfunet idaresi kadar, kasdi 
cahil bırakılan Türk köylüsünün 
<' • . jisini uyuşturmuttu. Uzak şark 
ta Avrupa emperyalizmi Çinlilere 
afyon yuttururken bizde hocaların 
(esrarlı) din telkinleri, idarenin 
yıl<lcı istipdadı da ondan farklı 
tesir yapmıyordu. 

;azinin köylü için yükselen sesi 
Uzun yazmağa ne hacet ... Büyük 

Gazinin 1922 martında Büyük Mil
let Meclisinde İrat ettiği nutuktan 
şu parça Türk köylüsünün mazide
ki hayatını ne canlı bir tekilde tas
v;r etmistir. 

"Türkiyenin hakiki sahibi, efen
di•i, hakiki müstahsil olan köylü
cltir. O halde herkesten daha çok 
refah ve saadete müstehak ve la
yık olan köylüdür. Türkiye Büyük 
Mi!let Meclisi hükfunetinin iktisa
di siyaseti bu asli gayeyi istihsale 
matuftur. Yedi asırdanberi cıha
nın, dört kö~sine sevkedilerek kan 
larım akıtbğımız, kemiklerini ya
bancı topraklarda bıraktığımız ve 
yedi asırdanberi emeklerini elle
rinden alıp İsraf eylediğimiz ve bu 
na mükabil daima tahkir, terzil ile 
mukabele ettiğimiz ve bunca feda-

Ancak bu suretle sesleri ebediyen 
11 ubaraza etmek mümkündür. Ge
rek klanık eserleri, gerek halk me
lociıll'rinı tesbit sahasında konse,. 
vaiuvar bu itibarla fikirde çoıı: iyi 
! ,kal tatbikatta kusurludur. folk
lör hareketi olarak burada, Sivas· 
ta yapılan bayramını ve Halk bil
gisi derneğinin faaliyetini büyük 
takdırle hatırlamalıdır. Böyle kıy
metli hatıralardan birisi de lstan- I 
bulda Darülelhan heyetinin Unyon 
Fransezde sekiz, ve Türk musiki 
kısmının Elhamrada altı konseri
J: ı. 

Ankaradaki musiki hareketle • 
riniıı başında Riyaseticümhur or • 
kestrasını görüyoruz. Garp musiki 
sim elmden geldiği kadar yayma • 
ya !;alışan Zeki Bey Ankarada he
nıen hemen bir konservatuva• ye• 
rini tutan Musiki Muallim Mek · 
tehi müdürü olarak ta canlı ve sa
bırlı hir faaliyet gösteriyor. F.n 
çok eSl'r yazan bestekar Cemal Re
fİltir. Üzerinde çalııtığı on iki halk 
türküsü, halk dansları ve orkes · 
tra refakatile icrasına solist ola
rak bizzat ittirak ettiği bir piya.n > 
konsertosu Pariste muvaffakıyet -
lcr kazanarak çalındı. Bundan bat
ka orkestra eserleri "Türk Mısiki
•innslar cemiyeti" orkestrasile ve 
brslııka!"ın idaresi altında lstrmbul 
da da çalındı! (Alfred Korto) 
da lstanbulda verdiği bir konserin· 
de Cemal Re,idin danslarından ha 
zılarıııı 1 ürk dinleyicilerine dinlet 
ti. 

karlıklarına ve ihsanlarına kar•ı 1 
nankörlük, küstahlık, cebbarlıkla 
uşak mt'nzilesine indir~ istedi
ğimiz bu asli sahibin huzurunda 
bugün hicap ve ihtiramla hakiki 
vaziyetimizi alalım,, 
· Bu nutuk, büyük Türk milletinin 
mukadderat dönüm noktasının can 
lı bir ifadesi olmu1tur. 

Köye şahsiyet verilişi 
İşte telhis ettiğim bu umumi va

ziyetten sonra, milli hükfunetin 
Cümburiyet idaresinin köye dönen 
yüzünü canlandırmak kolay olur. 

Tanzimata kadar (Beldeler) ehle 
tahsiyet verememit olan bir idare 
den köyler için ne beklenebilirdi. 
20 inci asrın ilk (dörtte biri) geçti
ğı halde köy bizde tahsiyet iktisap 
edememitti, onun varlığı milli ida
re zamanında 1924 senesinde çı
kan (Cümburiyet köy kanunu) ile 
tanınmı,tır. Hakikaten Büyük Mil
let Meclisinden 1924 senesinde 442 
numara ile çıkan kanundan evvel 
köyün nasıl idare edileceği hakkın 

.... 
1 
' 

-

Bir orman labrikamızJa mamul 
kerestenin kurutma mahalli 

da yazılı bir talimatname bile yok
tu. Bir teamül varsa, o da en koyu 
istipdat dütüncelerile köylünün 
kafasını ezmek, elindekini, varını
nı yokunu almak, onu en gayriin
sani 9artlar altında inim inim inlet
mekten ibaretti. lstipdat idaresi, 
memleketi düşmanlar eline terket
mek suretile kendi tarihini kapadı. 

Eski köy 
Köylü Cümhuriyetten evvel, tah· 

sen olduğu kadar iktisaden de top
ıağa bağlı bir esirden başka bir 
~t.y değildi. 

Çok uzun zamanlara rücua ha
cet yoktur. Hepimizin şahit oldu
ğu, beraber yaşadığı yakın devir
leı·rlen misallerle Türk köylüsünün 
bu serf hayatını gözönüne getir
mek mümkündür. 

Türk köylüsünün iktisadi esare
tini mucip olan belalardan biri a
,ar vergisi idi. Aşar adalet hisleri
ne, yirminci asrın duygularına u- · 
yan vergi değildi. Verginin saf ha
sılattan alınması lazııngelirken İl· 
şar gayrisafi hasılat üzerinden 
yüzde on ile on iki buçuk arasın-

tiyatrosunun musiki tarafının nazı
mı ve şefi olarak çalışıyor. Cüır. • 
huriye! devrinin muhtelif Garp 
memleketlerinde tahsil eden un
surlardan Ekrem Zeki, Ulvi, Refik, 
Ne.cdd, Ferhunda en gençleridir. 
Halil Bedi 1·e NuruJlah J:'ıaıı ve Ber ' 
lincıı· n )cm döndüler. Ve Nu:il K..> 
zıını \ iyana ve Prağın orta .. ınJ.:ın 
geçen yolclan ve çok dikkı.'" rle • 
ğt!.- yeni l:uvvetlerile bekliyoru:ı:. 

Ecnebi sı;onatkarlarm oa sene j. 
çinde !sıımLulda verdikıerı kon. 
seT!er dın>huriyetten evvı:ıki on ae 
n"ye çok laiktir. Tibo, Ko:fi. Mar 
ko, Heititz. Rubinstein, Sauel', Ma· 
rechal, Zigeti, Pyihoda, Huber • 
mann gibi bir çok büyük virnotoz
lerle beraber tanmmıt pek çok ve 
yeni virtuözler İstanbulda üstüs
te ıo:i:varetlerile bir zaman kuvvetli 
bir konser bateketi yarattılar. Son 
senelerde büyük Garp sanatkarla
rının Türkiyeye gelmemeler:niıı sc 
bebini bu konserlerin verıldiği ti
katro sahiplerinin sanatkarlar;,. çı 
kardığı müşkülattan batka bir ş.e
V~ yüklemek kabil değildır. Ve te· 
essüfle kaydedelim ki bu sanatki\r 
hnm ziyaretleri belediye tarafın • 
dan pekala himaye edikbitirken 
bu yapılmamıştır. 

Klasik Türk musikisini kendi 
cephesinden büyük bir muvafı'akı
VPlle tanıtan ve koruyan konser • 
tİ$t sanatkar Münir Nurettindir. 
Türk musikisinin en koyu aleyh • 
t::.rlarına hatta bu musik:yı hiç 
duymamı' olan ecnebi dinkyicile
re bile Münir Nurettin bu nıu$iki-

da alınan bir iktisadi yıkım sebebi 
olmuştu. Biçare müstahsilin (mül
tezim) elinden çektiği kahır da ca· 
ba ... O mültezimler ki memleketin 
başma hükumetin bile nüfuz ve 
kuvvetini kıran birer bela kesil
mişlerdi. 

Köylü mültezim efendi gelecek, 
aşan ölçecek diye harmanını ya
pamaz, yaptı ise kaldıramazdı. 
Bunuu manevi ıstırabı yanında 
elim bir de maddi azap duyarak 
bekler dururdu. 

Saray için çalışan köy 
Verim olsun olmasın sekiz senede 
İ: . t mahsulünü tohumluğu ile bir
likte devlete maleden bu asil sa
hiplere, bu kütleye yakla~mak şöy
le dursun, eski idare bir gün baş
larına bela kesilir korkusu ile bun
ları her türlü hayat imkanlarından 
da mahrum bırakıyordu. 

Köylünün elinde kalan mahsul 
ancak kendi boğazına sarfedilirdi. 
Bir taraftan yolsuzluk, diğer taraf
tan cehalet, memleketimizin türlü 
ve en kıymetli mahsullerinin ye;:\,-ı
dc. çürümesine amildi. Ona müka
bil sahil memleketler ta Amerika
dan, ta Avusturyadan un ve buğ
day getirtirdi. 

Köylü en kötü iktisadi şartlar 
kadar feci İçtimai ve sıhhi tazyik
ler altında idi. Anadolunun bir ta
rafında susuzluktan kuruyan mah
sulüne mükabil, avare akan dere
ler ve sel sularile hasd olan batak-
1ı1ı:lar milli bünyemizi kökünden 
kemiriyordu. Malarya, Türk köylü
sünün kuvvetini, frengi zürriyetini 
trahom da gözünü kör etmitti. 
Köylü cahil bırakıldı, köylü yal. 
nız okutulmadı değil, köylüye bir 
fey öğretilmedi de.. 

Cümhuriyet idaresinin bugün en 
mukaddes bir uındesi olan (mül
kiyet) mefhumunu da eski idarele
rin nasıl kavradığına (selem) en 
büyük bir delildir. 

Köylü ~ermaye tedarik için bü
tün malını köyün (ileri gelenleri
ne) yanı (mütegallibesine) kapbr· 
mışbr. Bu if sarayın iradesi ile ya· 
ptlm1~tır. Ve itte Cümhuriyet ida· 
resinin amansız bir mücadele aç
tığı (murabahacılık) kökünü o de
vircle salmıştır. İtte, köylünün sır· 
tından geçinmeğe alışan parazit 
kütleleri, bu itin tadını e3ki idare
nin kanunundan almı,tır. 

Cumhuriyetin köy telakkisi 
Zaferle biten milli mücadele

den sonra bizde köy telakkisinin 
nasıl değiştiğine delil olarak aldı
ğımız Büyük Gazinin nutku, yal
nız söylenmif bir vade değil, filen 
tahakkuk ettirilmis bir hakikate 
taalluk eder. • 

Geçmit ile gelmiş ve geleı::eğin 
bu veciz ifadesini (Cümhuriyet 
Halk Fırkasının) prensiplerinde de 
görüyoruz. 

Büyük Gazinin ve fırkasının ta
kip ettiği proğram Türkiyede köy 

mondan söyliyerek it görüyor. 
Son senelerde faaliyeti büsbü

tü ıı duran Güzel Sanatlar birli~i • 
nin mus:ki 'ubesi birligin heyeti 
nmumiyesile aktif olduğu zaman • 
!arda musiki hayatımıza mühim 
hareketler katmıştır. 

Netriyat olarak Darülelhan nıec 
muası cümhuriyette en güze! mu -
siki mecmuası olmuştu. Fakat ma· 
alest'f kapandı. Kitap neşriyatm • 
dan Ahmet Muhtar Beyin ınusıki 
tarihi, Rauf Yekta Beyin biyo~ra
fik eserlerile, Türk musikisi na • 
zariyab ve tarihi ve birçok t-.tkik 
makaleleri, Mahmut Ragıp Beyin 
Halk musikisi tetkikleri, Darulel • 
banın halk musikisi nümuneleri ve 
klasik külliyatı, Dr. Suphi Beyin 
musiki nazariyab, muhtelif mekte 
bi ve terbiyevi ne_Jriyat zikredile • 
bilir. 

Hülasa, bestekarlar, yeni beste 
ler, musiki edebiyatına ait eserler, 
orkestra konserleri, oda musikisi ' 
eserleri, klasik Türk musiki kon • 
serleri, yerli ve ecnebi solist kon
rerkri, aahne ve mektepte yeni u
sutler ve eaerlerle on senelik Tür
kiye cümhuriyetinin musiki haya. 
tı ayni zamanda bütün mücadele· 
ri, münakaşaları ve ülkünün has 
yolunu bulmak için ateşli çarpın • 
ınuile güzel ve dolguııdur. Ne ista 
fstik, ne de grafiğe müracaat et· 
meden, bizzat içinde inkılabın a-

Ce•nal Reşidi. daha genç, Ha . 
san Feri! takip ediyor. Viya.nada
ki hirı;ck konserlerde arrnoı•i~ı i • 
le husus;yet ve ~ahsiyetini şimdi • 
dfon f,ıı~vetle gösteren Hasa" Ferit 
aynı 2amanda !star.bul belediye 

1 

' yi lezzet ve takdirle dinletmeğe 
muvaffak oluyor ve genç Cünıhu. 
riy,.;jı:r sanat me•elesinde biltii! ve 
d.:,ğrudan doğruya konser podyo • 

t e,li heyecanlarile sarsıldığım ale
min umumi ve uzaktan görünen 
b;r manzarasını anlatmaya çalı, • 
hm. Cümhuriyetin ikinci on yılına 
ı:ıer;eceğimiz yarından itibaren ek
silmeyen bir inanış ve atılışla ileri 
Jı ğru yürüyeceğiz. 

Mesut CEMiL 

ız anan dım arı .. 
siyaseti için esaslı bir yol olmuş· 
tur. 

Cümhuriyet Halk Fırkası çiftçi 
arasında kredi ve istihsal koopera 
tifleri gibi iktisadi te~ekkülleri 
kurmağı, bunları terakki ve teka
mül ettirmeği gaye olarak not et
miştir. Büyük ve küçük bütün müs
tahsil kütle korunmaktadır. 

Menafi sandıklarının sermayesi. 
le vücut bulan Ziraat bankası, 
memleket istihsal sahasında büyük 
rol oynayabilecek şekilde organize 
edilmiştir. 

İhtiyaca göre köylerde mektep 
mıntakalarda köy yatı mekteple
ri açmak köy çocuklarına ziraat, 
sanat, silıhat, yaşayış fikirleri ver
mek Türkiyede ilk defa inkılap fır
kasına müyesser olmuş işlerdir. 

Gene kültür sahasında köye, 
köylüye öncülük edecek, memle
kette köycülük mefkuresini kura
cak bir frrka müessesesinden, hal
kevlerinden bahsetmek lazımdır. 
Halkevlerinde> kurulan köycülük 
şubelerile, gençlik, inkılap Türklü
ğü doğrudan doğruya köyle ala· 
kalandırılmışbr. 

Bütün bu yazdıklarım, inkılap 
rejiminin köy hakkındaki telakki· 
!erini kısaca anlatmak içindir. İş 
·bununla kalmamıştır. Yeni idare
nin köyün maddi varlığım düzelt
meğe matuf fili hareketleri çok
tur. 

Umumi iktısadi kalkınma 
İnkılabın köy tarihine girerken 

milli mücadele sonunda geniş bir 
harekete ,ahit oluyoruz. Bir çok 
yerll'ri yıkılmıf, yakılmış, çiftçi 
si tohumsuz, öküzsüz bülasa heı· 
türlü vasıtasız kalmış vatanı kur. 

M~lli orman labrikalarımızdan bi-
rinin içinden bir parça 

tardığımız gün milletin iktisadi 
kalkınmasında halk hükUnıetinin 
g~niş yardnnları olmuştur. Evvela 
harp bakiyesi kalan ordu hayvan
ları ve zahiresi çiftçinin beslenme· 
sine tahsis edildi, O suretleki bu ha 
reket, Türk çiftçisini ayni zaman· 
ela bir sene gibi pek kısa bir müd
det içinde yalnız kendisini değil 
bütün memleketi besliyen bir müs
tahsil haline getirdi. Bu arada bir 
taraftan Lozan Muahedesi mucin
bince memleketimize mübadele 
edilmit olan yarım milyon nüfu. 
sun ve diğer taraftan tark harp
leri dolayısile memleketin garbine 
ve orta kısımlarına hicret etnıiş 
olan halkın, kısmen memleketleri· 
n'.l ve kısmen de bulundukları yer
forde yerlettirilmeleri ve müstah
_,iJ hale getirilmeleri iti de vardır. 
Hükfunet bu halka milli bankalar
dan milyonlarca para döktü, getirt 
1iği ziraat alet ve traktörleri kıs
men tevzi etti, kısmen de bizzat 
te~kilat vücuda getirmek suretile 
köylünün tarlalarını sürerek yar
dıınlarda ·bulundu. 

Köye giden mefk.Ore 
Bu umumi kalkınma hareketin

den sonra Cümhuriyet idaresinin 
muntazam bir programla çiftçiyi 
her noktadan takviyeye çaJı~tığmı 

KERİM ÖMER ~ 
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lzmir-Bu:rnoııa ziraat düşmanıanle mücadele laboratuııannın bir 
dairesi 

göıiiyoruz. 

Yirminci asrın en cezri inkılapla 
rını yapmakla tebarüz- eden Mus
tafa Kemal Türkiyesi kültür inkı
lapları arasında çiftçiye doğru o
lan hareketlerile Avrupayı Asyaya 
bağlıyan köprü üstündeki halkı i.; • 
timai sıhhi, ve zirai bir çok yenilik
lerle en yüksek kültürlü milletler 
de,.ecesine irtika ettirmiştir. Harf 
inkılabı ile Türk köylüsünü okut
makl;;ın başlıyan bu hareket Türk 
ziraatini. simdiye kadar olduğu 
kadar old;,_ğu gibi, bir şans işi ha
linde kurtarmış, ilmi, sağlam esas
lara bağılayarak emniyetli bir meb
lek haline getirmiştir. 

Ziraatimizin iıham kaynağı 
Büyük Dahinin kudretli idare

sinde Anadolu toprağı üstünde 
ilk defa yükselen bir ziraat ilim ta· 
hikası, Gazi Orman Çiftliği, Boz
kır üstünde bütün ziraat müessese
lerine ilham ve intibah ocağı ol
muştur. Ziraatin istisnasız bütün 
şubelerinde en yüksek muvaffaki
yetleri gösteren bu çiftçilik mües
sesesinin nümunevi tesiri Türkiye 
hudutlarından taşarak şarka şamil 
dir. 

mıntakalarmda 12 ziraat mektebi 
ile birlikte makinist mektepleri 
bir çok İpek böcekçiliği mekteple
ri kurulrnut ve ayrıca açılan kurs
lara da bir taraftan balkın diğer 
taraftan evvelce yetişen memurla
rın yeni bilgileri öğrenmeleri imka
nı temin edilmiştir. 

Cümhuriyet idaresi ilk hamlede 
memleketin bof idare yerlerini dol 
durmağa matuf olan bu zirai tedriı 
siyasetinde yavat yavaş kemiyet
kn keyfiyete doğru gitmit ve l 927 
sC'nesinde bir (Zirai tedrisatı ıs
lah k~.ı:ıunu) çıkararak bütün zira
at mekteplerile Baytar ve Orman 
yiiksek mekteplerinin muallimle
ı ini Avrupa müesseselerine g-On
<lcrmiştir. Nitekim bu mekteplerin 

l 

Bugün Türkiyede hepsi de Cüm
huriyet zamanında kurulmuf ve 
çiftçilere her sahada öncülük e en 
yüzlerce ziraat ilim müesseseleri 
vardır. Memleketin her tarafım 
tetkik eden müesseselerin kurulu- \_, 
ııuna milyonlar sarfedilmiştir. Zi-
rai ilim müesseselerin kuruluşunu 
anlatmadan evvel, eski ve yeni dü· 
şünce farklarını tebarüz ettirmek 
doğru olur. 

Eski dUşUncelere bir misal 
Memleketimizde ilk ziraat tet

risatına bundan takriben kırk sene. 
evvel Bursada bir tali, Halkalıda 
da bir yüksek mektep açılmak su
retile başlanmıştır. Bu mekteple
rin açılış esbabı mucibesi o zaman 
tahsil telakkisi hakkında çok gü
Zt l bir misal teskil eder. Millet i
çinde gittikçe kuvvet bulmaya baş
lıyan fikir cereyanları karşısında 
şaşrran Hamit idaresi, bu defa bazı 
gençlerin ziraat tahsilini bahane "-" 
ittihaz ederek Avrupaya gittikle
rini görünce buna mani olmak mak 
sadile derhal bu mektepleri aç
mıştır. Mekteplere Türk olmıyan 
müdürler ve muallimler biribirini 
takiben gelip gitmi~lerdir. Hatta 
bu müesseselerde milli mücadele
nin hitamına kadar ermeni mual
limlere yer verilmişti. Bugün zi. 
raat mekteplerinden yetişmiş kuv
vetli fen ve idare adamlarımız 
vardır. Fakat bunlar kendi çalı~ 
maları sayesinde yetitmitlerdi 

Ziraat tedrisatı 
Ziraat tedrisatı milli idarenin kuru 
luşile birlikte memlekette köye çok 
yardımcı yetiştirilmek ü:ı:ere geniş 
mikyasta bir ziraat tedris siyaseti 
başlamıştır. Meınleketin muh1:elif 

• 

lzmir - Burnaııo mücadele istta· 
yonu mütehassısları incirlt;1imiz 

üzerinde tetkikat yapıyor 

yi.zlerce mezunlarını da muhtelif 
sahalarda ihtisas yapmak üzere 
Avrupa ve Amerika ilim müesse
selerinde senelerce çalıştırmıftır, 

Ayni kanun icabı olarak Avru
pada (5) milyon lira sarfile yük
sek ziraat ve Baytar enstitülerile 
bunlara mülhak laboratuvarlar te-
sis edilmiştir. 

Bilgün bep çiftçiye öncülük et. 
mele üzere memleketin dört buca
i"ında hububat, pamuk, hayvan 
yemleri ve ve llh. mahsullerimizi 
ıslah ile uğraşan tohum ıslah istaa
yonları; halka her sene milyon
larla meyvalı mayvasız ağaç fida
m Amerikan asma fidanı dağıtan 
fiı!anlıklarımız, ipek böcekçiliğini 
öğreten mekteplerimiz mevcuttur. 

Mahsulü koruma teşkilatı 
Çiftçinin mahsulünü hataral ve 

hastalıklardan koruyan letkilat 
Türkiyede ilk defa Cümhuriyet dev 
rinde genİf bir inkişaf göstermit· 
tir. Bunun için ilim adamları, ilim 
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müesseseleri ayrılmıttır. 
Çekirge, fare, yabani domuz gibi 

mazruat düşmanları, meyvalı ve 
meyvasız ağaclarımızın hastalıkla
rile uğra,an ~ücadele tefkilatı. 
1925 senesindenberi her sene tevsı 
edilmit ve son zamanlard8: askeri 
disiplinle çalııtan bir orgamzasyon 
haline getirilmiftir. 

Bidayettenberi kanunlaftırılmıf 
olan bu mücadelenin muvaffak se
mereleri kar'ısında hayran olma
mak mümkün değildi. 

Mustahsile açılan iç pazarlar 
Bütün bir tarih içinde Anadolu

nun orta kısımları mahsulünü çü
rüttü, sahiller, aylaı-ca uzak yer
lerden yiyecek getirdi. 

Milli hükfunet, çiftçinin mahsu
lünü koruma noktasından, bir çok 
kanunlar yaparak bunları büyük 
nıuvaffakiyetlerle tatbik etti. Bu 
kanunlardan bir kaç misal alaca
ğım. EVYelii, dahildeki buğdayı, 
dış piyasasına kar~ı koruma iti 
zikre değer. Cümhuriyet hükfuneti 
buğdaya kilo başına 6 kuru' 30 pa
ra resim koymak suretile gümrük 
kapılarını afılmaz bir kale gibi ör
dü. Bu sayede orta Anadolu müs
tahsilinin buğdayı sahillere aktı. 
Evvelce her sene milyonlarca pa
l'lllnız giderken bu kanundan son
ra ekmek için dışarıya bir para bi
le vermez olduk. 

Çiflçiyi koruma teşkilatı 
Türkiye mütenevvi ziraat yapan 

bir memlekettir. Orta Anadolu hu
bubatçı ve hayvancıdır. Şu halde 
IDeınleketin oldukça genit bir sa
bası üzerinde halk (tek ziraatle) 
Dlefguldür. Bunun ise fimdiki gi
bi, bütün dünyayı kavuran iktisadi 
buhran içinde ne kadar tehlikeli 
bir fey olduğunu izaha lüzum yok-

saha içinde köylü bu, bin bir ihti
mamla elden geçmit tohumu kul
lanrna.ktadl1'. Bu tetkiliit yakın bir 
istikbalde Türk çiftçisinin bütün 
tohumluğunu hazırlıyacak hale 
gelecektir. 
Eıkiden pirinç ziraati yapılan 

sahalar birer malarya yatağı idi. 
Buradahl insanlar, be' on kurut i
çin bütün sıhhatlerini feda ed~n 
vatanda~lardı. Bugün liialettayın 
yerlerde' çeltik ziraati yapılamaz. 
Bunun bir kanunu vardır, fenni 
usulleri vardU', onun haricine kim-
se çıkamaz. .. 

İyi iş iyi programla alınır. Cum
huriyet hükfuneti çeltik ziraatini, 
umumi sıhhat noktasından, bir çok 
cihetten tahdit etmekle beraı>ei, 
mühim milli bir gıda olan pirinç 
ziraatinin ;nki~fma hiç bir suretle 
engel olmamıttır. Engel olmak ~y 
le dunun, onun ıslahı qine büyük 
ehemmiyet te vermiştir. Hariçten 
bir çok ııevileı: getirtilerek verim
li çeltik tohumlarında tecrübeler 
ynpılmış, çeltik mıntakalarında 
halka mahsus nümune tarlaları te
sis edilmistir. Kırık, tatlı ve top
raklı yerli. pirincini, temiz, parlak 
ve leuetli yerli pirinç istihlaf et
miştir. Bu da ancak . cümh~riyet 
devrinde kurulan çeltık fabrıkaları 
sayesinde olmuştur. Bugün Maraş
ta vı' daha bazı mıntakalarda mü
keınrnel çeltik fabrikaları vardır. 
Bunun en mükemmeli de Anka
rada kurulmak üzeredir. 

tur. ı 
Cümhuriyet hükfuneti hlr taraf- f1l•~•J!, 

tan köylünün asırlardanberi tered- a_.~~~~;~:~lJ:~tl' ·~ 
di etmif tohumlarını değiştirmiye ~~m~\'1 
çalışırken ve onlara mütenevvi ve 13 
emin mahsullü ziraat sistemini 1 liı~~~.,::~ 
Propaganda ederken, diğer taraf
tan haliha:zl1' buhranı düfünerek 1 
buğday fiatini tespit edecek bir 
kanun çıkardı. Bu sayede köylü 
nün murabahacı tüccar eline yok 
Pahasına geçen buğdaymm kilosu 
55 kuruşta tespit edildi. Devlet 
Ziraat bankumın yalnız 1932 sene 
ai mahsulünden (20) milyon kilo 
buğd:ıy satın aldırdı ve mübayaa
ta geçen sene olduğu kadar bu se
ne de devam edilmektedir • 

Bazı yerlerde tüccarın iki kuru
ta almadığr buğdaya Ziraat ban
kası 5,5 kuruf vermektedir. Çiftçi
nin bol senelerde yetiştirdiği mah
sulü korunması da bir mesele idi. 
Sırf muhafaza edemiyeceği için 
buğdayım elinde tubnayan çiftçi 
İçin memleketin mühim meı·kez
lerinde ez cümle Ankara İstanbul 
Ve Sivas ta büyük silolar, diğer ba
zı yerlerde de fenni anbarlar inşa 
edilmektedir. Mühim bir malısıılü
llıüz olan buğday için böyle ted
birler alınırken diğer zirai mahsul
ler de ihmal edilmemektedir. Mem 
leketin tediye muvazenesi üzerinde 
IJıenfi tesirler yapmakta olan pa
llıuklu mensucat idhalatının önü
ne geçmek maksadile günden gü
ne inki,af etmekte olan dokuma 
ııanayiimizin ihtiyacı olan iyi vasıf
lı pamuğu yeti~tirme pliinı muvaf
fakiyetle ilerlemektedir. 

Ziraat sanatlarının in'.<işaiı 
Ham maddeci Türkiyeden, mil

li sanayici bir Türkiyenin doğması 
lıer teYden evvel memleket müs
taluilleri noktasında alkışlanacak 
bir harekettir. Çünkü bugün 9 se· 
:nedenberi itliyen Alpullu ve Ufak 
teker fabrikalarile, bu sene ilk şe
kerini çıkaracak olan Eskifehir ve 
temeli atılmış olan Turhal teker 
fabrikası sayesinde memleketin 
dört mühim merkezinde pancar 
gibi hem kazançlı, hem İnce bir 
zira~t fubesi tessüs etmiftir. Bu 
Inıntaka köylerinde ziraat kadar 
ii tisat kadar sıhhat, içtimaiyat 
'\'e İmar nokbtsından büyük inki
taflar göriilmüt ve görülecektir. 

Bir kaç netice 
Bunun gibi, pamuklu mensucat 

fı\hrikalarımıza pamuk yetiştirecek 
Yünlü ınenıucat fabrikalarımıza. 
Yiin lıazırlıyacak olan müstahsilin 
de iti inceletmekte ve bu memleke
te zenginlik sebebi olduğu kadar 
i~te, dü!ünütte, yafAyıfta bir deği
•iklik amili olmaktadır. 

Adana ve Nazillideki devlet pa
nıu'k i 1 etme ve eneme müessesele
rinden tohum alan çiftçi de, eme
ğinin lam mukabilini .görüyor. Ç~ftj 
çi mahsulünden emın olmadıgr 
b~ğdayı, arpayr, patatesi de topra 

1 
ğa atınıyacaktır. 

Genç Cümhuriyetin Ankara, Es
kişehir, İstanbul, Adapazarı, A
dana, Nazillide bulunan tohum ıs
lah istasyonlarile bu istasyonların 
enediği tohumları üreten _devl~t 
çiftliklerinden itibaren genış hır 

Şark ormanlarımızdan bir köşe 

Memleketimizin en kıyınetli 
toprak mahsôllerinden olan tütü
nün sınai işleri ile cinslerinin ısla
hı, timar usôllerinin fenni bir şe- · 
kilde cereyanı, hastalıklarile mü
cadele gibi fenni kısımlar netredi
len hususi kanunlarla temin edil
miş ve bir çok tecrübe is~uy?n ~~ 
tarlaları kurularak en miınasıp tü
tünlüklerin memleketin ne taraf
larında tesisi mümkün olacağı tes
pit edilmiştir. 

Memleketimizde sarfedilen töb
beki evvelden hariçten gelirken 
bu mesele tetkik edilmiş ve bu ne
bat ta memleketimizde yetiştiril
meğe başlanmıştır. Memleketimiz 
her sene harice yüz milyonlarca 
kilogram tütün ihraç ebnekte ve 
gene bu yüzden memlekete her se
ne 30 • 50 milyon lira para girmek
tedir. 
Ha~haf ta Türkiyenin mü~im 

mahsullerinden biridir. fakat tıp 
sahasındaki faydasına mukabil 
morfinin insanlık için ne büyük 
bir felaket olduğu da malumdur. 
Türkiye, Büyük Gazinin insani 
ve yüksek duygularına uyarak af
yon ziraatini tahdit etmek, alım 
ve salımını bir intizama koymak 
ve binaenaleyh afyonlarunızı in
sanlığa badim kılmak için uyuştu-
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rucu maddeler kanununu çıkarmLJ
tır. Bu sahada beynelmilel bir an
latma yapılarak fürkiyenin mena
fii iktısadiyesi de temin edilmiştir. 

Bunun gibi cümhuriyet c!evrin
de bakliyelerin, hayvan yemi ola
cak Ç&YIJ' otlarının yetiştirilmesin
de de mühim tetebbüsler yapılmış
br. 

Bağcılık ve meyveciliğin inkişafı 
Filokseradan harap olan Trak

ya ve garbi Anadolu ve civarı vi
layetleri bağlarının ihyası için kök 
lü ve aşılı köklü Amerikan asma 
çubuğu yetiştirip dağıtmak üzere 
gerek müvazeneiumumiye ve ge
rekse muhasebeihususiyelere ait 
bir çok fidanlıklar tesis edilmiştir. 

Ziraat Vekil etinin Erenköy, 
Kırklareli, Bilecik, Manisa, Tekir
dağ Ankara ve lstanbulda fidan
lıkl~rı vardır. Yalnız bu fidanlık
ların son sene meccanen dağıttığı 
fidan miktarı (825,676) adet olup 
şimdiye kadar (50) milyon fidam 
bulmuştur. 

Adana, Cebelibereket, Mersin, 
Antalya, gibi portakal, mandarin 
ve limon yetiştiren vilayetlerimize 
fide.n tevzii için Tarsusta bir na
renciye fidanlığı tesis edilmittir. 

sü tesis edilmiştir. 

r,teteoroloji enstitüsü 
Cümhuriyet hi.i.kUınetinin mem

lekete mahsus bir ziraat ilmini kur
mak husu1Undaki himmetleri e
hemmiyetle zikre şayandl1'. 

Cümhuriyetin yarattığı Meteoro
loji Enstitüsü 1925 senesinde tees
süs etmis ve 1928 senesinden iti
baren de' genif bir teşkilatla çalış
mıya başlamıştır. ~u _mües~~in 
vazifesi ziraat ve ıstıhsal ışlerın
deki faydalardan başlamak sure
tile memleket ziraat ve iktısadiya
tma yarayacak surette maltımat 
toplamak ve buııları neşretmektir. 

Türkiyenin iklim mıntakaları bu 
müessesenin klimatoloji rasatlari
le meydana çıkarıldığı gibi,hava ha 
diselerile zirai mahsullerin muh
telif safhaları arasındaki münase
betler de tetkik edilmektedir. 

Memleketin dört bir köşesinde 
dağılmış ve merkezdeki Meteora: 
loji Enstitüsüne bağlı ~~) '!'det bı
rinci ııruf (25) adet ıkıncı sınıf, 

' f . (55) adet te üçüncü sını ıstasyon 

vardır. 
Meteoroloji Enstitüsü günlük, 

aylık ve senelik neşriyat yapmak
tadır. 

Hayvan ıslahı 

Orta Aandoluda ıslah 

Rize mıntakasmda fındık, por
takal, limon ve çay yetiştirilmesi 
için de 1924 senesinde bir kanun 
çıkarılmıştır. Nitekim bu mıntaka
da bir de fidaıılık kurulmuşhır. 

Bu kanun sayesinde bu mıntaka
da çalılık yerlerde 92,661 dönüm 
fidanlık (24, 711) dönüm portakal, 
limon bahçesi tesis edilmittir. 

Gaziantep'te, dağları baştan ba
ta örten fıstık ağaçlarının atılan
dırılması ve halka meccanen fidan 
dağıtılması için bir fıstık fidanlı
ğı kurulm~tur. 

Yerli tavukları ıslah ve Legorn, 
Rodayland tavuk cinslerini tamim 
etmek ve tavukçulıılt üzerinde ilmi 
tetkikler yapmak üzere kurulan 
Tavukçuluk Enstitüsü iki sene zar- " 
fında (30) bin yumurta ve 4020 
damızlık horoz, tavuk, piliç tevzi 
etmiştir. Müeues~~ bir halle kur
su aÇılmış ve 80 kişı ~u kursa .. de
vam etmiştir. Çok yenı olan mues
sese her şene tekemmül ebnekte
dir. Tavukçuluk memlekete çok 
fayda veren bir ziraat şubesi ol
makla beraber Türkiyenin hayvan
cılığına nispetle ehemmiyetinin az 
olacağı da tabiidir. Fakat bu tavuk 
çuluk işini bilha~sa . ş1;1 noktadan, 
Türkiye Cümhurıyetının en ufak 
ziraat tubeleri ~zerinde de çalışb
ğını tebarüz ettirmek noktasından 
ehemmiyetli almalıdır. 

çiliğin inkişafı ve bozulan ırkların 
düzelmesi için atılan adımlar çok 
kıymetlidir. Türkiye Tiftik Cemi
yetinin nümune sürüleri, nümune 
ağılları, nümune sof fabrikalaı·ı 
vücuda getirmek suretile görülen 
faaliyetlerini takdir etmemek 
mümkün değildir. Milli fabrikala
rın, askeri fabrikaların, dokuma
larında %30 tiftik kullanmaları, 
iktısadi buhran ile sarsılan tiftik 
piyasa11m; tiftik müstahsil ini ko
rumada değerli bir amil olmuştur. 
iklimimizin ve hayvanlarımızın 
hususiyetleri dütünülerek sığırla
rımızın ıslahı için yapılan te,eb
büsler, getirilen binlerce boğalar, 

Türkiyenin mühim istihsalatın
dan olan ipekçiliğin inki,afı için 
Bursada bir ipekçilik ve böcekçi
lik Enstitüsü kurulduktan batka 
Bursa, Bilecik, Şarköy, Antalya, 
Erzincan mıtnakalarında mektep
ler ve dut fidanlıkları tesis edilmiş
tir. 

Bu saydığımız fidanlıkların 
1924 senesinden beri meyveli, 
meyvesiz ağaç olarak dağıttddarı 
miktar (2.5) milyonu bulmaktadır. 

Cümhuriyet devrinde hususi 
meyve ağacı ve asma fidanlığı bu
lunan vilayetler tunlardır: 

Ankara, Afyon, Antalya, Gü
müşhane, Isparta, Burdur, Bursa, 
Balıkesir, Kırklareli, Kastamonu, 
Y.ütahya, lstanbul. Divarbekir, De-

Türkiyenin ~tç~lı~ı •. ". sı~ır.cılığ!, 
koyunculuğu, tıftikçılıgt gıbı dog
rudan doğruya hayvanatı ve bun
ların malısu.Ileri üzerindeki çalış
maları değerli iflerinden sayılma
lıdır. Hayvanlarımızın ıslahı ifi ı_o 
sene içinde büyük .. i~işa~ arzetmıf 
tir. Cümhııriyet hükumetı, saltanat 
idaresinin süs olsun diye getiril
miş 31 ba aygırını tesellüm etmiş 
ve bu adet bugün 19 misli fazlasi
le (584) e çıkarılmıştır. 

İnalı, Çifteler, Mercimek, Ak
çadağ, Uzunyayla ve Erzurumda 
6 adet aygır deposu ile birlikte 44 
vilayette de ayrıca ufak depolar 
kurulmuştur. Köylünün hayvanla
rı buralarda aştmlmak suretile te
miz döller elde edilmiftir. 10 se
ne zarfında 42,627 cins tay Ye at 
elde edilmiştir. Karacabey, Sultan 
suyu, Çukurova haraları gene Ka-

Motörl~en ziraatimizden bir 
nümune 

• racabey, Sultansuyu Çifteler, Kon
ya inekhaneleri hep ciimhuriyetin 
eserleridir. Memleket köylüsünün 
elindeki hayvanların ıslahına yar
dım için tefvikler yapılmış, her se
ne bir çok yerlerde sergiler ve hay
van panayırları açıl.mıf, yarıtlar 
yaptırılmak suretile ayrıca bir çok 
mükafatlar dağıtılmı,tır. Şimdiye 
kadar sergi ve yarqlardan (1.5) 
milyon lira teşvik parası verilmit-

Dizli, Çanakkale, Eskişehir, Edir
ne, Gaziantep, Kocaeli, Zongul
dak. 

Bunun gibi, memleketin bağcılı
ğmı tetkik etmek ve satım nokta
sından en iyi vasıfları tafıyan ü
züm nevilerimizi ayırt etmek ve 
saire gibi fenni ve iktısadi husus
larda çalıtmak üzere (931) sene
sinde lzmirde bir bağcılık enstitü-

tir. 
iklimimizin müsaitliğine rağmen 

ihmallerle, kasıtlarla, fena vasıflı 
bir hale düşürülmüf olan yüncülü
ğümüzün ilerletilmesi için Merinos 
koyunculuğuna ehemmiyet veril
miftir. Cümhuriyet hükumetinin 
eseri olan milli sanayii nesçiyenin 
bu sahadaki yardımları da zikre 
değer bir ittir. 

Bunun gibi, bütün dünyadaki 
menteini Anadoludan alan tiftik-

Ankara Ziraat Enstitüsünde bir 
laboratuvardan bir köşe 

asuların ihmal ettiği Türk köycü
lüğünü ihya etmektedir. 

Hayvan hastalıklarile mücadele 
Cümburiyet idaresi hayvanları

mızın ıslahı işi kadar hastalıkları
na da ehemmiyet vermiştir. Nasıl 
ki, köylünün, çekirgeden, fareden, 
türlü haterat ve hastalıklardan 
mahvolan mahsôl ve ağaçlarını ko
rumak için muazzam bir mücade
le tetkilatı, laboratuvarlar, istas
yonlar kurulmutsa, onun gibi köy
lünün mühim bir serveti olan hay
vanlarının da sari hastalıklardan 
korunması için ayrı te,kilıit yapıl
mıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunun bir 
türlü muvakkat halden esaılı bir 
şekle sokamadığı hayvan sağlık 

zabıtası kanunu, cümhuriyet dev
rinde bütün şubelerile kurıılmu,. 
tur. lslahıhayvanat kanunu, hay
van sağlık zabıtası kanunu, ağıl
lar kanunu, Merinos koyunu tevzii 
kanunu, hayvan sağlık zabıtau ni
zamnamesi ve bu kanunlara ait ta
limatnameler, fenni ve idari cep
heden muvaffak eserler halinde 
çıkmıtlardl1'. . 
Hayvan hastalıklarile mücadelede 

Türk kafasının, Türk ilminin kıy
metli semereleri görülmüştür. A
sırlardan beri bütün dünyanın mü
cadelesinden aciz kaldığı, sığır ve
basına karp olan devayı, ilacı Türk 
ilim adamları keffetmittir. Bunun 
gibi diğer hayvan hastalıklarına 
karşı da milli ilaçlar, milli müca-

•. .. 

Bu harita 1932 ııenuinde Türkiyenin her tarafına düşen yağıflara göre tertip olunmuftur. 

3S 

edilen bir tiftik sürüsü 

dele metotları bulunmuştur. Türlt 
antraks vakseni bu meyandadır. 

Sığır vebası, antraks, çiçek, 
borbon, keçi pasterellozu, arazı 
cemre, hummayi kılai, ruam, ve
rem, durin, uyuz ve ilah... lfte 
Cümhuriyetten evvel Türk hay
vancılığı, böyle bir hastalık kol
leksiyonu idi. Ve bu hastalıklar 
her sene milyonları, 10 milyonla
rı, 100 milyonları bulan zararlari
le memleket köylüsünü, memleket 
hayvancılığı, memleket iktısadi
yatmı kemirmekte idi. 

Eski zamanların insanlar için 
kolerası, taunu ne idise, 10 sene 
evveline kadar vebayi bakaride 
Türkiye hayvancılığı için o idi. 
Bu hastalık okadar ilerlemitti ki, 
hayvan ihracatımızla memlekete 
milyonlar temin ederken, bu yüz
den ecnebi memleketler bizden 
tek bir hayvan almaz olm~lardı. 
Hastalık içerdeki ziyanları yetmi
yormut gibi, iktı.sadi muvazene
miz üzerinde de hastalıklar yapı
yordu. 

Nihayet Cümhuriyetin keıkin 
inkılapçı eli, köylünün, Türk müs 
tahsilinin bu derdine de deva ol
du. 

Bir zamalnar en adi ilaçları bi
le dıtardan gelen bu hastalıklarla, 
bir taraftan mücadeleye başladı, 
diğer taraftan da lüzumlu müesse 
selerini kurdu. 

Bu gün b~ta en mühimleri ol-
mak üzere memlekette (30) muh 
telif hastalık serum ve -.ısı yapıl· 
makta ve bu müesseseler Türk ka 
fasiyle, her gün ilerliyen Türk il
miyle idare edilmektedir. 

Eskiden binlerce köyde, 10 bin 
!erce hayvanı öldüren ve milyon
larca Türk lirası zarar veren sığır 
vebasıruo 1933 pliinçosunda has
talıklı köy adedi sıfır, ölen hay
van adedi sıfır, Türk lirası :uırarı 
sıfırdır. 

Makineleşen ziraat 
Bu makalenin başında milli 

mücadeleyi müteakip (umumi ik
tısadi kalkınma) hareketinde mil
li hükıimetin tesir derecesinden 
bahsederken Türk ziraatini kf. 
nele,tirmeğe matuf siyasetin· de 
kısaca aıılatmıttıın. Umumi harp 
esnasında hükômet bazi ziraat a
letleri getirterek bu yolda yürü
meğe çalıpmştı. 

Fakat karasapan ziraatini bı
raktırma işinin azametini takdir e 
demiyen erkim hükômet o zaman 
bu i,in otomatik yürüyeceğini tah 
min etmişti. 

Etmemiş olsa idi, vücude getir
diği mevama askeri olan bu t~ki 
lat memlekete bir çok (Ziraat a
letleri mezarlıkları) bırakmı• ol
mıyacaktı. 

lfte muvaffakiyetsizliklerle ne 
ticelenmif olan bu hareketin, aon 
r~c!an Cümhuriyet idaresinin elin 
de nasıl inki,af ettiğini anlatalım. 

Köyluye toprak 
Harp sonunda, Türk köylüsü 

vasıtasız olduğu kadar topraksız 
da kalmıftı. 

1341 bütçe kanunu Ye 716 nu
maralı borçlanma kanununa isti
naden muhitin tera.itl busuaiyesi
ne a-öre topraksız Yeya toprak 
lı halka 20 senede ödenmek üzere 
milli araziden 96,115 nüfuslu 
22,233 aileye 731,430 dönüm a
razi verilmiftir. 

Ayrıca bir tarafta bir çok iatih 
sal kolları dururken diğer tarafta 
ziraat edilmiyen genİf çiftliklerin 
istr.nliikiyle köylüye (1505) nu
maralı kanuna istinaden be• yüz 
yirmi bin yedi yüz seksen yedi li
ra ile 346,076 nüfuslu aile yerle.
tirilmiftir. 

Bunun gibi Lozan muahedesi 
mucibince Yun:ıniatandan memle
ketimize mübadele edilmiş olan 
vatand~lara 7,618,000 kilo zahi
re 22,994 çift öküz, 27,501 pulluk, 
traktör, çayır ve orak makinesi, 
çift edevatı dağılmıştır. 

4567 ev inşasiyle ( 66) yeni köy 
vücude getirilmiştir. Netekim di
ğer yerlerden memleketimize mü
racaat eden halka da 1,567,.472 
dönüm tarla, bağ ve bahçe mecca
nen verilmiştir. 

işte böyle halkı toprak sahibi 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
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Türkiye'nin, büyük zaferden be- ı 
ri ne kadar değiştiğini düşü4dü- ' 
ğünüz zaman hem bir hayranlık, 
hem de bir gurur duymamamıza 
imkan yoktur; o değişmeyi emir 
ve idare etmiş olana karşı hayran
lık, onun gösterdiği yola gidebilen 
bir cemiyete mensup olduğumuz i· 
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Edebiyatımızın, sanatımızın in· 
kilabın temposuna uyamadığını, 
hayli geride kalmı' olduğunu inkar 
etmek kabil değildir. Türk cemi· 
yeti, birçok sahalarda artık in~ 
devrine girmiş, hatta yeni bünye. 
sini gösteren eserler vermiş olduğu 
halde edebiyat sahasında henüz 
kendi kendini yoklama, araştır· 
ma devrinden çıkamamıştır. Hala 
eski bedii kanaatlerin sürüklene
geldiğini iddia etmiyorum; onlar 
bilfiil değilse de bilkuvve yıkılmış-
tır. Bilfiil değil dedim, çünkü bu 
on sene içinde çıkan kitapların 
çoğunda onların kokusu, onların 
nkisleri vardır. En yeni hadiseleri 
anlatan şiirlerimizin, tasavvur iti
barile eskilerini andırdığını, an
cak şekilce onlardan farklı oldu
ğunu İspat etmek güç bir şey de
ğildir. Fakat bu, o itikatların bil
kuvve yıkılmış sayılmasına mani 
değildir; çünkü onlar artık müna
kaşa edilmeğe başlanmıştır ve on
ların bugünkü eserlere hakim ol
ması herkesçe aykırı görülmekte
dir. Artık inanılmıyan itikatların 
devamı tasavvur bile edilemez; 
onlar yerlerini yenilerine bırakma
ğa mahkumdur. 

Fakat onların yerine yenilerini 
kuramadık. Bu da gayet tabiidir; 
çünkü eskilerin yerine tutacak iti• 
katlar nazariyelerin değil, bugün
ki.i müesseselerin mahsulü olacak
tır. Onların yetiştirdiği, onların bü 

c: yüttiiğü adamlarda doğacaktır. 
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Edebiyatımıza baktığımız za
man: "Kaos!" nidası hepimizin 
ağzından gayri-ihtiyari olarak çı
kıyor. Buna kızanlar, üzülenler, se
vinenler var. Ben, itiraf edeyim ki, 
sevinenlerdenim. Böyle olmasaydı, 
şu on senelik zamanda edebiyatı
mız bir i,stikrara erebilmiş olsaydı 
elimize geçecek şeyin belki bir par 
ça yenileşmiş bir eskiden başka 
bir şey olmıyacağı muhakkaktı. 
Edebiyatımızın bir kaos manza
ra•ı arzetmesi ruhlarımızın değiş
mek ihtiyacının ne kadar derin, 
n" kadar samimi olduğunu gös
termez mi? Bugünün her genci, 
daha doğrusu genç, ihtiyar hepi
rriz içimizde bir yenilik, etrafı
mızda taze bir hava hissediyoruz; 
onu ifadeye çalışıyoruz, fakat nağ 
memizin ruhumuza uymadığını gö 
rüyoruz. Doğrusu içimizde, aranı
lanı bulduklarım sananlar var; fa. 
k.ı.t bu sevinç geçici oluyor. O zan
mn yanlış olduğunu hatırlatmak, 
eski itikatların izlerini gördüğü
müz zaman üzerine dikkati celbet
mek hepimizin borcumuzdur ; 
böyle yapmazsak nihayet nağme
nin ruha değil, ruhun nağmeye 
uyması tehlikesi vardır. Yeni be
dii itikatları bugünün müesseseleri 
doğuracakbr demiştim; fakat o 
müesseseleri de kendi doğuracak
ları itikatlar, hükümler yaşatacak
tır. Bunların herhangi birinde es-

kılmakla başlryan ziraat siyasetin-/ 
de çiftçiliği makineleştirme işi de 
başarılmıştır. 

Toprak sürümü, tohum işi ve 
ziraat, nakliye işleri, iptidailik
ten, tekemmüle doğru geniş bir 
lıız almıştır. Köylüye 200,162 lira 
kıymetinde 7677 pulluk tevzi edil 
miş ve prim verilmek, ikrazatta 
bulunmak, her takım gümrük ko
rumaları tesis edilmek suretiyle 
eli! yeni yerli pulluk ve araba ima
lathanelerinin kuruluş ve ilerleme 
sine çalışılmıştır. 

Temiz döl, temiz tohumdan alı 
nır. Cümhuriyet hükumeti 912 a
det kalbur makinesini mübayaa 
ederek köylere dağıtmakla, onla
rın tohumlarını meccanen temizle
mekle bu kaideye tam manasiyle 
riayet etmiştir. 

Cümhuriyet hükumeti 6,762,920 
lira rüsum muafiyeti ve ayrıca 
221 traktörün bedeli olan 573,545 
ceman 7,5 milyon liraya yakın bir 
parayı bütçesinden sarfetmekle zi 
raatimizin motörleştirilmesi işine 
lı:ıymeti mahsusa vermiştir. 

Cümhuriyet idaresinin 1710 nu 
maralı ile Meclisten çıkan ve trak- ı 
törlerin benzin ve gaz rüsum maa 
fiyetini kaldıran kanuniyle şahit 
olduğumuz adil hareketinin hayra 
nı olmamak mümkün değildir. 

~ öı naırı l'Stur 
Söz namu•hır, diven idare köy-

kinin yaşamasına müsaade etmek 
hepsini zehirler. Böylece bugünkü 
müesseseler kendi kndilerini çü
rütmüş olu; • 

Her insanın , bilhassa sanatka
rın beğenilmeğe, alkıtlanmağa ih
tiyacı olduğunu unutmuyorum. Fa
kat inkilap zamanlan nesilleri dai
ma, her yerde birçok tabii hakla
rını aramamağa, fedakarlığa mec
burdur. Bugünün Türk sanatkarla
rının da alkış beklememesi, beğe
nilmeden de çalışması lazımdır. 
Yeni bir ruhun asıl ifadesini bul
mak için belki bir takım hatalar
dan, dalaletlerden geçmek şarttır; 
belki doğru yolu bulmak, öbür 
yolların yanlış olduğunu hittecrü
be anlamnğ bağlıdır. Öyle ise bu
günün sanatkarı mukadder yanlış
lara kapılacak; istediğini, kendin
den bekleneni tahakkuk ettireme
den sönüp gidecektir. Buna razı 
olmalıdır; çünkü bu fedakarlığı i
le asıl yolun bulunmasına hizmet 
edecektir. Sonradan gelecekler bu 
nu takdir etmeseler de zarar yok
tur; çünkü bizim şahsımızın değil, 
ancak güzelliğin ve yeniliğin ehem
miyeti vardır. Bizim hepimİL, ya
ni yeni ruhu duyup da onun ifade
sini bulamıyanlar, onun doğacağı
nı haber veren, doğmasına çalı
şanlar birer " pre-renaissant" iz. 
isimlerimiz kalmıyabilir, vazifemi
zı yapıyoruz. 

Yarın edebiyatımızda bir "re
naissaııce " olacağını müjdeliyen 
emarelerin başlıcası, bugün dil iş
lerine verilen ehemmiyettir. Va
kıa türkçenin sadeleşmesini, ya
bancı sözlerden kurtulmasını isti- ! 
yen cereyan çoktanberi mevcuttur; 
fakat bu son senelerde, şimdiye 
kadar görülen şafhalarının en ha
raretlisine girmiştir. Dil işi ile nİ· 
çin bn kadar meşgul oluyoruz? 
Söz, fikrin haricileşmesine yarı
yan bir aletten başka bir şey mi
diı· ? Şüıhesiz ki değil. Fakat in
san ancak kelimelerle, sözle düşü· 
nür ; ruhunu ifade edecek fikirleri 
kelimelerle, sözlerle yoğurur. Bu
gün konu.mada veya yazıda k\ıl
landığımız dilin İse ruhumuzu ifa
de edecek fikirleri yoğurmağa ya
ramadığını görüyoruz. Dil hareket 
len he.- zaman ve her yerde taş
mak istiyen, bunun için kalıplar a
rıyan bir ruhun hamleleridir. Biz 
o kalıpları bulmağa çalışıyoruz. 

Bugün kullandığımız dilin ölü 
olduğunu biliyoruz. Çok yakın bir 
:zamanda ondan "eski türkçe" di
ye bahsedilecek ve onu ancak ar
tık divan şairlerini anlamak için 
lugatlar karıştırmağa, bir takım 
kaideler öğrenmeğe mecbur oldu
ğumuz gibi 2023 te NECiP FA
Zll.'ı okuyacak Türk de hayli uğ
raşacaktır. O sene Türk Cümhuri
yeti'nin yüzüncü yıl bayramları 
yapılırken onuncu yılda neler ya
pıldığım merak edenler MiLLi
YET koleksiyonlarını karıştırırken 
gözleri, altındaki imzayı tanımı
yacakları bu satırlara da ilişirse, 
benden onlara selam olsun, Türk 
Cümhuriyeti'nin dili, bu benim kul 
!andığım değil, onldrm kullandı
ğıdır bizim asıl hislerimizi, fikir· 
lerimizi onlar söyliyecektir, Türk 
Cümhuriyeti gençlerinin ruhu bu
günkü şiirlerde, yazılardaki değil, 

onların şiirlerindeki yazılarmda
kidir. 

Dil işlerinin daha hararetli mü
nakaşalara sebep olmasında !atin 
harflerinin çok büyük tesiri ol
muştur. Yeni harfler, eski kelime
lerin bir çoğunu iyi gösteremiyor. 
Fakat bu onlar için bir kusur de
ğil, biı · meziyettir. Bu suretle dü
şüncemizin eski kalıplardan kur
tulmasına yardım etmişlerdir. 

Yeni türkçe ihtiyacını bugün her 
kes duyuyor ; ancak ona gidecek 
yollarda ihtilaf var. Bazıları -
bunlar şimdi ekseriyeti teşkil edi
yor -- dilimizden bütün yabancı 

sözleri atmağa, yerlerine en eski 
türkçe sözleri almağa ve yahut on
ları veren köklerden yeni sözler 
c;ı~ aımağa çalışıyor. Bazıları da ya 
hancı sözlerden bizim şivemize uy
güıı olanlarını saklamakta hiç 
bir mahzur görmüyor. Gayetle kü
ç"k bir akalliyet ise dilimizden a
rapça, acemce sözleri çıkarmağa, 
fakat bunların yerine yunanca ve 
liitiııce kökler.den kelimeler yap
mağa taraftardır ; bunlar, türkçe
mn "latiniser " edilmesini istiyor
lar. 

ikinci olarak zikrettiğim grupun 
endişesi daha ziyade estetik bir en
dişedir. Onlar gerek eski türkçe 
köklerden, gerek yunanca ve Jatin
ce köklerden yapılacak kelimelerin 
bize yabancı gelmesinden, dilin 
bugünkü ahengini, akışını bozma
sından korkuyorlar. Bence böyle 
bir grup bulunması daima lazım

dır; fakat onların işi, öbür iki "ih
tilalci" grupun getireceği sözleri 
süzmekten ibaret kalacaktır. Dil 
estetleri yeni Jcr-limelerin İçinden 
beğendiklerini ;.ıırken şimdi sev
dikleri bircok kelimelerden vaz
geçtiklerini göreceklerdir. Onlar 
mütemadiyen lugatlarım değişti
mecekler, dile beraber, dilin sey
rine göre değişeceklerdir. 

Asıl faal olanlar öbür iki grup
tur. Fakat onları biri birine zıt san
mak doğru olmaz. Ayrıldıkları 
noktalar varsa da birleşmeleri de 
daima kabildir. Ben, türkçenin 
"latiniser" edilmesini, bugünkü 
tuttuğumuz yolun zaruretlerlnden 
addediyorum "Psychologie", "phy
siologie" gibi ecnebi dillerden al
dığımız kelimeleri imlalartna müm
kün olduğu kadar sadık kalarak 
yazanlar, hunun için mücadele e
c!enler, mesela Doktor KEMAL 
CENAP Bey, VALA NURETTiN 
bu kolun adamlarıdır. 

Herhalde bugün türkçenin isti • 
halesi hazırlanıyor. Kullandığımız 
dil mütemadiyen değişiyor. Ede
biyatımızın durgunluğu sebeplerin
dl!n biri de belki dilin bu istikrar
sızlığıdır. Ömürleri pek kısa olan 
mecmualarımızın ilk sayısı ile son 
sayısı arasında dilde farkedilecek 
değişiklikler oluyor. 

Bu on sene zarfında memleketi
mizde bir hayli mecmua çıktı. Bun
dan başka gündelik gazeteler de 
zaman zaman edebiyat sayıfaları 
açtılar. Fakat hiç biri devam ede
mf!di. Bu muvaffakiyetsizliğin baş
lıca sebebi, bence, tenevvu temin 
edilememesidir. Bununla bir mec-

muanın veya edebiyat sayıfasının 
mütemadiyen muharrir ve kıyafet 
değiştirmesi lazım geldiğini söyle
mek İstemiyorum. Biz muharrirler 
hepimiz aynı şeyleri geveleyip 
durmaktayız. Herhangi birimizin 
beş, nihay_et on yazımızı okuyunca 
bütün söylediklerimizi, söyleye· 
ceklerimizi öğrenmek kabildir. Yal
nız kendi kendimizi değil, birihi
rimizi de tekrar ederiz. Biribirine 
en ağır sözlerle hücum eden iki 
muharririn yazılarını karşılaştırır
sanız aralarında esaslı hiç bir gö
rüş farkı olmadığını görürsünüz. 
Mecmualarımızın, gazetelerimiz
deki edebiyat sayıfalarının çabuk 
kapanmasından şikayet ederken 
kariden, bir yazıyı yüzlerce defa 
okumasını i~temeeğ hakkımız olma
dığını hiç hatırımıza getirmiyo
ruz. 

Mecmua bir fikri, yeni bir gö
rüşü müdafaa için çıkar. Bizde 
böyle bir ideologia etrafında top
lanmalar hemen hemen yok gibi
dir. Bunun içindir ki bu on sene 
zarfında çıkmış olan mecmuala
rın, zannederim en çok yaşryanı, 
HAYAT, bir vahdet manzarası ar
~edemedi. Bu bakımdan en alaka
bahş mecmua hiç şüphesiz ki 
ŞEVKET SOREYY A ile arkadaş
b.rının Ankara'da çıkardıkları 
KADRO' dur; fakat edebiyata pek 
az yer ayrıran bu mecmuayı edebi 
kazançlarımız arasında saymağa 

hakknnız yoktur. AHMET HAM
DI ile AHMET KUTSl'nin çıdar
dıkları GöROŞ ise, belki en iyi e
debiyat mecmuamız olacaktı, fa. 
kat ancak dört beş sayısı çıktı. E
debi zümreler teşekkül edinciye 
kadar bizde muntazam bir mec
mua çıkamaz. 

Magazinler daha çok rağbet gö
rüyor. Cir zamanlar AHMET CE
VAT Beyin çıkardığı MOHIT bir 
kaç sene devam etti; Resimli Ay 
şirketinin çıkardığı RESİMLi 
ŞARK ise hala devam ediyor. Fa
kat bu magazin, ismi RESiMLi 
AY iken şüphesiz çok daha iyi i
di; geçinebilmek için keyfiyetin
den de fedakarlığa mecbur kalmış 
olması esef edilecek bir haldir. 
Muhtelif magazinler çıkarmış olan 
SEDAT SIMAVl'nin YEDi GON'ü 
de uzun ömürlü olmak istidadını 
gösteriyor. 

Bizde edebi gruplar teşekkül e
demedi derken "YEDi MEŞALE" 
cileri unutmuyorum; fakat on!ar 
henüz bütün kabiliyetlerini gös
teremediler. Şimdi daha birçok 
muharrirlerin yazıları ile çıkardık
ları VARLIK belki onları daha iyi 
tanıtacaktır. Hepsini zikredemiye
ceğim için hiç birinin ism: ni yaz
mak istemezdim; fakat gençlerden 
bnhsederken insan kehanete kal
kışmaktan kendini alamıyor. CEV
DET KUDRET'in, bu on sene için
de tanıdığımız şair ve tiyatro mu. 
harrirleri arasında en değerlilerin
den olduğunu zannediyorum. 

On sene içinde en çok okunan, 
yıldızı günden güne parlıyan şai
rimiz şüphesiz FARUK NAFİZ'
dir. Birçok mısraları, genç ihtiyar 
nice insanın hafızasına nakşolun-

du. Bu şöhrete hak kazanmıştır, 
kolay ve tatlı bir belagati vardır. 
ORHAN SEYFi, HALiT F AH
RI, YUSUF ZIYA da Fa
ruk Nafiz gibi eskiden de 
tanınmış olmalarına rağmen a
sıl ,öhrete bu son on sene içinde 
erdiler. Hepsi de şiire sadık, de
mek gördükleri rağbete layik şair
le,·dir. 

Fakat NECiP F AZiL, bence, 
,son senelerimizin en sahih şairidir. 
BEN VE ÖTESi ismi ile topladığı 
tiirleri bize taze bir ruh ve yeni bir 
eda getirdi. Daha çok genç olan 
CAHIT SITKI'ye edebiyatımız i
çin bir kazanç, biz,;; en çok ümit 
veren şairlerden biri olarak say
mamak kabil değildir. AHMET 
MUHiP de yarının iyi bir ;ıairi o
lacağını vadediyor. 

Sairleri bırakmadan eve! KE
MALETTİN KAMI ile AHMET 
KUTSl'yi zikretmemek bir günah 
olar. Bugünün belki en nüfuzlu 
teo:ıkit makalelerini yazan AHMET 
H ı\MDI, nazım sahasında da çok 
"interessant" tecrübeler yapmak
tadır. Üstadı Paul Valery gibi o 
da birdenbire parlarsa buna hay
ret etmemelic~ir. Ben bazı günler 
onu edebiyatımızın en değerli a
d:ı.mı diye görmekten uzak deği
lim. 
SALİH ZEKi grek şiirler yazdı 

ise de bir moda haline getiremedi. 
Bu şairlerimizin hepsi aruz ve

ya hece ile, daha ziyade hece vez
ni ile yazarlar. Aruz şairleri ara
sında bu son senelerde yetişmiş 
veya bu son senelerde şöhrete er
miş kimseyi gösteremeyiz . Fakat 
serbest nazım bilhassa bu son se
nelerde ilerledi; o kadar ki artık 
onu kimse yadıgamıyor. Serbest 
nazım bu muvaffakıyetini bü
yük şaırımız NAZIM HIK
MET' e borçludur. itiraf ede
yim ki bu şairi ilk zamanlar seve
memiş, sonraları da yarı sevmiş
tin•. Fakat eserindeki kuvvet insa
nı her gün biraz daha sarıyor. 
Türkçeyi içimizde en iyi kullanan, 
dilimizden en umulmadık ahenk
leri çıkarm;>.ğa muvaffak olan sa
natkarımız da elbette odur. 
Romanımız şiirimizden ileri de

ğilse de doğrusu umumiyet itibari
le geri de değildir. Vakıa bir Ne
cip Fazıl'ı, bir Nazım Hikmet'i 
yoktur, fakat romancılarımız için
de şairlerimiz kadar acemisi de az
dır. Evvelce tanınmış romancıları
mız bu son on senede de eserleri
ne devam ettiler; bir kısmı doğ
rusu büyük bir '}ey ilave etmedi. 

Fakat YAKUP KADRl'nin, AKA 
GONDOZ'ün bu son senelerde çı
kan eserleri, sanatlerinin olgunlaş
tığını gösteriyor. REŞAT NUR( 
Bey de şöhretini devam ettirdi. 

Son on senede tanıdığımız ro
mancılar arasında evvela iki kadın 
muharririmizi, şiirleri ile de tanın
mış olan ŞOKOFE NiHAL Hanım
la SUAT DERViŞ Hanımı zikre
deceğim. MUAZZEZ TAHSiN 
Hanım da ciddi bir istidat gösteri
yor. 

PEY AMl SAFA bizim nesil i
çinde ruh tahlilini en ileri götür
müş olanıdır. SADRI ETEM içti
mai romanlarımızın belki en iyi
sini, ÇIKRIKLAR DURUNCA'yi 
yazdı. MAHMUT YESARi de bu 
senelerin tanıttığı en kuvvetli si
malardandır. 

ETEM iZZET san'atını seven 
ve en çok okunan romancılarımız. 
dandır. Fakat beklediğimiz eserini 
henüz vermemiştir. 

NlZAMETTIN NAZiF bize 
KARA DA VUT'u ile " Populaire 
roman" ın ne kadar canlı bir şey 
olabileceğini ispat etti. 

Zamanımızın en çok okunan ro
mancısı iannederim BURHAN 
CAHlT Beydir. 

Fakat en güzel romanı F ALIH 
RIFKI yazdı. ROMAN belki haki
katen bir roman değildir, fakat za
manımızın en canlı kitabıdır. Onu 
yalnız öbür romanlara değil, yine 
.Falih Fıfkı'nın ZEYTlNDAGI, 
FAŞlST ROMA gibi güzel eserle
rine de tercih etmek doğru olaca· 
ğını zannediyorum. 
Tiyatro için CEVDET KUDRET'i 

:yukarıda söylemiştim. NAZIM 
HİKMET de iki güzel eser verdi. 
ISMAIL HAKKI Beyin çok canlı 
bir clram olan öLOLER'ini yazık 
kı sahnede göremedik, lzmir' de 
çıkan FiKiRLER mecmuasında o
kuJuk. HOSEYIN RAHMi Bey de 
bir tezli piyes oynattı. 

Tercüme sahasında bir şey yok 
gibidir. RUŞEN EŞREF Bey Vir
gilius'u, CAMI Bey de Gobi
neau'nun Renaissance'ını tercüme 
etti. Bundan batka lüzumsuz bir· 
kaç kitap çıktı. 

Tenkitte Peyami Safa NOZHET 
HAŞIM, ABDOLHAK ŞINASI, 
NAHiT SIRRI, ELiF NACl'yi ta
nıdık. Edebiyat tarihinde BAKI, 
SELiM MOZHET, SADETTiN 
NOZHET Beylerin kitapları çıktı. 

Nurullah ATA 

Muhterem müşterilerimin 
Cümhuriyetin Onuncu Yıldönümü 

BAYRAMINI 
Yüksek saygı ile kutlular ve neşe içinde geçirmelerini diler. 

BİLECİK RAKISI 
Sahip ve amili: İSTEP AN BERBERY AN 

Fabrikası: Galata, Mumhane eaddesi 
....... ... .... , .t~. ~, ,. . • 

!üye (3.5) milyon lira tazminat ye yapılan ikrazları bir defa göz zenginlik kaynağımıza kıymet ver lunduğu çorak tepeleri cennet ha- rıya yüz binlerce metremikap ke-
vermiştir. önüne getirelim. miş, ormanlarımızı tetkik ettirmiş, !ine getirmiştir. reste sevkediyor ve bu yüzden 

Ziraatimizin makineleştirilme- 1924 ve 1925 senelerinde Zira- onların haritalarını yaptırmış ve Herkesin gözünde çorak ve su- memlekete milyonlar sokuyoruz. 
si mevzuuna, pirinç, pamuk maki- at Vekaleti bütçelerinden ayrılan nihayet muhafazaları, idareleri suz diye canlanan Orta Anadolu- Kocaman bir asrı, 10 yıl gibi 
nelerinin dağıtılması işini de ilave 4,065,625 liralık tavis tahsisatiyle hususlarını kanunlara, nizamlara, nun, toprak altında yakalanan su kısa bir zaman içine sıkıştıran 
edebiliriz. korunan ve Ziraat Bankasının teşkilata bağlamıftır. ları ile Türkiye çiftçiliğine yeni Cümhuriyetin bütün eserlerini yaz 

Her sene vilayet hususi idarele 131,031,187 ikrazatiyle kayrılan Türkiyede 8,407,000 hektar bir İstikamet verilmiştir. mağa imkan mı vardır... Şu bir 
ri binlerce pulluk dağıtmakla bu çiftçilerimiz kendilerine uzatılan orman vardır. Şehirde, kasabada ve köyde gö kaç satırlık yazımla, şu ideal ida-
İfi ilerletmektedir. bu yardım elinin yüksek himmeti- B rülen ümran faaliyeti, memleketı" renin, atalarımızdan örnek aldığı 

u ormanlar, muntazam bir şe- mız bu nurlu yolun bir kaç kıvılcı-z. t kil 1 d le bellerini dog-rultarak pek bü- k""td · d"I k · d · b J 1 ·· h k t" ıraa na vasıta arın an o- ı e amenaJe e ı me te yanı ne su enur çen er er e orme are e ı, mını tebarüz ettirebildi isem ne 
lan ve hayvanların vakitsiz ölümü yük bir gayretle işe sarıldıkların- retle kesilmeleri lazım geldiği tes- milli kuvvet ve milli sermaye ile 

1 
b 

b b . k 1 1 dan istihsalatı beklenilmiyen bir b" d"I k b ı D mut u ana ..• ne se e ıyet veren ağnı ar a o- ıt e ı me tedir. vücut u muştur. ışarıya en u- Bu yazdıklarım Cümhuriyetin 
lan mu"cadele rnk •ı"ddetlı"dı"r süratle ve birdenbire artmı•tır. H lbuk fak ı"şler ı"çı"n arzı ı"ftı"kar etınek 

,.... T • T a i düne kadar ormanın 10 sene içinde yalnız ziraat ve köy 
Her sene köylüye milli fabrika Kooperatif hareketi ne sahibi mal\ım idi ve ne de ke- mecburiyetinde kalan eski idarele sahasında yaptıklarından bir par-

larımızda imal olunan arabalar da- Bu memlekete zirai istihsal ve silmeleri usul dairesinde bulu.:ıu- re mukabil Cümhuriyet idaresi çacıktır. Yoksa bütün Cümhuri 
- t J kt b d il · ·· d d her •eyini içerden tedarik ehnİ•· d t ih · · b" 1 gı ı ma a ve e e erı uç sene e kredi kooperatifçiliği ilk defa so- yor u. Eline baltayı alan ormana T Y yet avasını etr ıçın ın erce 
tahsil edilmektedir. kan Cümhuriyet idaresi her saha- girer ve istediği kadar agacı devi- tir. Bir zamanlar yarım yamalak ciltlik kitaplara ihtiyaç vardır. 

8UyUk himayeler d f 1 b rirdi. bir şekilde işlenilmiye özenilen istihsal edilmiş semerelerden son 
a yeni incir, ındık, üzüm ve i a . Zonguldak kömür havzası yatak- C h ( 

Eski hükumet idareleri zama- gibi ihraç malları müstahsilleri j. Halbuki ormanın bir memleke- d ra üm uriyetin ikinci on yıl) 
!arının maden sütunları bile ı•a- devresı"nde çok daha genı· • ı· •lerı· d d · 'h 1 d"l 1 · tin iklim ve ziraati üzerinde ne ' Y • • nın a aıma ı ma e ı ege mış ve le bütün çiftçiler için kredi koope .. h. • .

1 
ld . h d h rıdan geliyordu. Milli idare zama ne şahit olacağız. 

bu suretle canlanmamı,, kanlan- ratifleri tesis etmiştir. mu ım amı 0 uğunu ıza a a İ nında çok genişlemiş olan bu i' i· 
mamış olan çiftçilerimizin seneler lüzum yoktur. Cümhuriyet orman- h I Bu büyük esere baş olan:Gazi 

Halen memeleketimizin bir çin lüzumlu direkler, ta ta ar hep M f K l' • · d denberi devam eden harpler yü- !arın idaresini sağlam esaslara bağ usta a ema e ve onun ızın e 
çok yerlerinde bu nevi ziraat ko- iş pazardan tedarik edildikten ·· ·· k T·· k T" k h k zünden büsbütün yorğun düştüğü lamakla memleketin hay,.ti bir i- yuruyere ur vatanı, ıir a • 

bir zamanda Cümhuriyet idaresi operatifleri vardır. tini halletmiştir. başka, ileri nesillere her şeyin fev- lan, Türk i&tikliili ve Türk inkılii-
T 1 · k "f ·1· - d kinde olarak teslim edeceğimiz b • • k h l •efkat ve yardım elini uzatmıs, ve op u ışe, ooperatı çı ıge a- Cu'"mhurı"yet ı"daresı"nı'n ag-aç ve ı ıçın can veren a raman ara, 

T ik d" · d demir yollarımızın traversleri de l • l k h 
ilk senelerde çiftçiye, 3,099,260 yanan muasır tısa ıyatı ışte ev orman siyaseti yalnız mevcudu hep milli orman mamulatıdır. ve eo at arını veren a raman a-
kilo tohum, 96,979 baş çift hayva- let böylece organize etmektedir. na babalara, ve bu eşsiz eserin 

muhafaza ve idare ile kalmamı•, E k" • d b d ·ı · h · · b · b m ve müteakip senelerde de Ormanlar b" b k T s ının şura a ura a serpı mış epsını ve ır parçasını asarma 
ımıza ır a ış orman davasının bir cüzü olan a- bir iki bozuk tezgahına mukabil yolunda bütün güçleri y~nerek 

408,714 liralık tohum, ziraat aleti, Cümhuriyetin ilanı tarihine ka- g-açlama i•ini de ehemmiyetle ta- h · 'd · b b l ·1 k ll ·ı kl 
koşum hayvanı tevzi etmek sure- T cüm urıyet ı aresı muazzam ir aş arı ı e, o arı ı e eme erini 
tiyle muhtaç çiftçilere yardımlar dar Türkiyede ne kadar orman kip etmiştir. Yalnız Ankarada yüz orman fabrikacılığı kurmuştur, verenlere, ve bundan sonraki mil-

bulunduğu malum olmadıktan baş binlerce ağaç dikilmiş ve bir za- memlekette bugün kutuluk keres- li hayatın her yönden üstünlüğü 
yapmıştır. k d . 

a ışarıya da mühim bir serveti- manlar kurtlara, leş yiyen hayvan teye, en güzel mobilye sanayiine ıçin çalışmağa devam edenlere .• 
Zir<>at istihsalatını kooperatif- miz akıyodu. !ara melce olan bir sahayı, bu gün kadar ilerlemit bir orman fabrika- Hiirmet ve minnetler olsun. 

1 eştirme hareketi Y le biri i:k:te::..!ç.::if~t!çı::· -...!., _ _:C::u::· m::;h:u::_r:.;iy:_:e::t .. i:.:d:,:a:.:r_::e:,•i:.:,_:h:;::u~m~ü~h:!:im~.!....:Ga~!z!.i ,!O;!;r~m:!!!a!!n_:G~i f~t;!:li!!ğ[!İ!!n!_!in:!_!;k~u!!r~u!!;lu!!_!b~u~_.!:cı!_!l!Jı ğ~ı~k:!:!u!.ru!!l!.!m!!!!u.Wu:....tl~~ı::m::...ıfil~----------'(aıti.nL/.lM'EJL.J 
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Cümhuriyet ve. 
Halkın sıhhati· 

"Milletimizin sıhhatini korumak ve takviye etmek, ölümü azaltmak , 
nüfusu çoğaltmak, bulaşık ve salgın hastalıkların tahribine karşı 
koymak ve hu suretle millet feri/erinin dinç ve çalışmağa 
kabiliyetli, sıhhatli vücutlar halinde gelişmesini temin etmek/ ,ı 

Ulu Gazinin 1 Mart 1922 de, 
Büyük Millet Meclisinde söylediği 
bir nutuktan 

Anadoluda kurulan yeni Türk 
devletinin ilk ve en büyük işlerin· 
den biri, İcra vekilleri heyeti ara· 
sında bir de Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekilliği tetkil etmek oldu. 
Osmanlı İmparatorluğu memle

ket idaresinde umumi sıhhat işle· 
rinin ehemmiyetini hiç bir vakit 
takdir edememi9ti. Uzun asırlarca, 
bütün hekimlere nezaret iti Hü
kümdarın hekimba91sımn keyfi ar· 
Zularına bağlı kalmıştı. Umumi sih 
hat i9leri ise pek az habra gelir ve 
belde kadılarının arada sırada çı
kardıkları emirlerde bahsi geçerdi. 

1870 te yapılan "İdarei tibbiyei 
ntülkiye,, nizamnamesi parasızlık
tan tatbik edilememif ve ancak 
Askeri tıbbiye mektebi hocalarının 
bir kısmından teşkil olunan "Ce
rniyeti Tıbbiyei Mülkiye,, hekim
lere ve memleketin sıhhatine neza
ret etmeğe memur edilmişti. Böyle 
garrimes'ul bir idare cihazından 
büyük itler yapma11 beklenemezdi. 
O nıeclis te büyük bir i9 yapamadı. 
Me9rutiyetten sonra meydana çı
kan Sıhhiye Umum müdürlüğü, bir 
terakki adımı olmakla beraber bu 
tetkilatın başında bulunan hekim
lerin devlet meclislerinde doğru
dan doğruya söz söylemek hakkı 
olnıadığından, halkın sıhhatini ko-

ı'Unıağa yarayacak kanunlar hazır
&nıak kudretinde olsalar bil bun· 

lar ancak proje halinde kalmağa
nıafıkum olurdu. Sıhhiye teşkila
tının bağlı olduğu Dahiliye Neza
reti - sonradan bir de Sıhhiye Na
bırlığı ünvanını alını9 olmakla bera 
. er - daha mühim addettiğimiz 
~rlerden vakit bulursa sıhhat işleri 

dı e lllefgul olabilirdi. Kendilerini 
evlet adamı sayan nazırlar sıh

hat itlerini, kendilerinin anlayamı
?'acakları ve tamamile ihtisasa ait 
:!~er farzederler ve o işlerden müm 
J<Un olduğu kadar uzakta kalırlar
dı. 

Halbuki, hakiki bir devlet ada
mının söylediği gibi: 

" Halkın sıhhati milletin saa
d ,inin ve devletin kudretinin is
~i.~a.t ettikleri esastır. F arzediniz ki 
lnYanın en güzel memleketi sizin 

0

1 
sun. Bu memleketin akıllı ve ça-

1tkan halkı bulunsun. Daima işli
Yen fabrikaları, her vakit güzel 
mahsul alan çiftçileri olsun. Güzel 
ıanatlerin hepsi memleketinizde 
:.? ileri dereceye varmış bulunsun • 
"1eınleketin her tarafında en güzel 
B~:aylar, mabetler kurulmuş olsun. 
b~t~n bu servetleri müdafaa içi~ 
,uYuk ordunuz, en mükemmel sı
tahlarınız, hesapsız torpidolarınız 

ulunsun. - Eğer memleketin nü
fusu çoğalmazsa, yahut her sene 
ahzalırsa millet er,geç sönecek, ni-

ayet mahvolacaktır. Bundan do
layıdır ki bir devlet adamının ilk 
"ı llzifesi halk sıhhati endişesi olma· 
ıdır." 

Ulu Gazi çok büyük bir devlet 
adamı olduğunu, kurduğu yeni 
"fürk devleti hükumetinde halkın 

dtıhhat işlerini tanzim ve idare e
ecek kudretli ve yüksek bir cihaz 

Yaratmakla da gösterdi. 

• • • 
Cümhuriyet hükumeti kurulun

caya kadar memleket uzunca bir 
~Ü~det sulha kavuşamamış, biri
bırınin arkasından çıkan muhare
beler ve hiç eksik olmıyan salgın 
~astalıklar, devletin sıhhat teşki
atında çalışabilecek hekim ve sıh

hat memurları unsurlarını azaltmış 
tı. Bunun için yeni Sıhhat ve İçti
IXıai Muavenet Vekaleti bir taraf. 
lan memleketin sıhhatini koruya
cak teşkilat yaparken, bir taraftan 
da o teşkilata lazım olan unsurları 
hazrılamak ihtiyacını duydu. 

Bu ihtiyacı temin etmek üzere 
llii;iimhuriyet hükilmeti 1923 sene· 
~'en itibaren gerek İstanbul Tıp 

' ltesindcn çıkacak, gerek ya· 
bancı memleketlerden diploması· 
nı alarak gelecek hekimleri iki se
ne ınüddetle hükilmet hizmetinde 
çalıtmağa mecbur eden bir kanun 
çıkardı. Bu kanun iyi tesirini der
hal göstererek sıhhat tetkilatının 
boflukları doldurulmağa başlandı. 

Türk gençliğinin şerefini ve 
Cümhuriyet rejimine ne dereceler
de bağlı olduğunu tanımak İçin 
hemen ilave etmeliyiz ki, yabancı 
R?zlerin ilk bakıtında ağır bir yük 
Rıbi görünen bu iki senelik mec· 
huri hizmet kanunu genç Türk 
hekiınlerine hiç te ağır gelmedi. 
pna sevine sevine itaat ettiler. Ta-
1!erinin gösterdikleri vilayetlere 
Rıderek memleketi daha iyi tanı
~ak ve' bu sırada halkın sıhhati~i 

•0ruınağı esas prensiplerinden bı
tı "larak gösteren yeni rejime hiz-

met etmenin hem faydalı hem fe
refli bir iş olduğunu pek güzel an
ladılar. Cümhuriyet hükumeti de 
bu kanunu çıkarırken, memleket 
halkını, bilhassa gençliğini derin 
bir surette tanıdığını ve onun cüm
huriyete candan hizmet için fed-ı.
karlıktan çekinmiyeceğini pek iyi 
bildiğini göstermiş oldu. 

Fakat Cümhuriyet hükumeti, 
sıhhat teşkilatına lazım unsurları 
bulmak için, bu tedbirin arkasın
dan iki büyük tedbir daha aldı. 
Bunların biri leyli talebe yurdunun 
tesisidir. Cümhuriyet devrine ka
dar Türkiyede sivil hekimlik mes
leği, ancak uzun tahsil senelerinde 
geçinme ve tahsil masraflarını ve
rebilecek az çok refah sahibi aile
lerin çocuklarına münhasir idi. Ley 
li tıp talebe yurdu mesleki daha 
mütevazi ailelerin çocuklarına da 
teşmil etmiş oldu. Bu yurttan çı· 
kacak olanlar devletin kendilerine 
gösterdiği fedakarlığa mükabil, 
üç sene kendilerine gösterilecek 
yerlerde hükumet hekimi olarak 
çalışmağı teahhüt ettiler. Bu suret
le sıhhat teşkilatı bir kat daha fe
rahladı. 1924 den 1932 senesine 
kadar bu yurda 690 talebe girmiş 
ve bunlardan 121 i hekim olarak 
çıkmıştır. 

Diğer tedbir de mütekait hekim
ler, hükumet tabibi olarak yeniden 
devlet hizmetine girdikleri takdir
de tekaüt maaşlarına halel gelmi
yeceği hakkında kanundur. Bu su
retle de Cümhuriyet hükilmetinde 
halkın sıhhatine hizmet edecek ye
ni unsurlar bulundu. 

Tıp talebe yurdundan yetişen 
hekimler sıhhat teşkilatını doldur
mağa kifayet etmeğe başladığın
dan hekimlerin mecburi hizmetleri 
kanunu sonradan 1933 te lağve
dildi. 

On sene evvel hükumet teşkila
tında çalışan ancak 623 hekim ve 
eczacı ile 511 sıhhat memuru var 
iken bugün 1304 hekim ve eczacı
ile 888 sıhhat memuru ve ebe bu
lunması cümhuriyetin gerek bu söy 
lediğimiz tedbirler ve gerek tesis 
ettiği leyli ve nehari sıhhat memur
ları mektepleri, ebeler yurdu ile 
sıhhat teşkilatını n e derece geniş
lettiğini gösterir. 

Cümhuriyetin sıhhat itlerine 
sarfettiği paraya gelince: Cümhu
riyetten evvel bütün imparatorluk 
hudutları içinde belediyelerle vila
yetlerin ve diğer dairelerin sıhhat
işlerine tahsis ettikleri para da da
hil olduğu halde bütün sıhhat büt
çesine de vasati olarak ancak 
28,000 lira idi. Halbuki Cümhuri
yet devrinde yalnız devlet bütçe
sinden verilen tahsisatın vasati 
miktarı senede 3,800,000 liradır. 
Bundan batka on sene içinde vila
yetlerin hususi idareleri 24 milyon 
1011,659 belediyeler ise 36,551,412 
lira sıhhat tahsisatı vermişlerdir. 

Sıtma mücadelesi 
Türk Cümhuriyetinin sıhhat iş

lerinde ilk parlak muvaffakiyeti 
sıtma mücadelesinde görüldü. 

Sıtma hastalığı insanların başı
na musallat olan tabii felaketlerin 
en büyüklerinden biridir. İçtimai 
noktadan bu hastalık son derece 
de vahimdir. İrkin maddi ve mane
vi inhitatına sebep olur. 

Sıtmanın memleketimizde yap
tığı tahribat Türk Tarihi Tetkik 
cemiyetinin, dördüncü cilt "tarih,, 
kitabında ne kadar heyecanlı su· 
rette tarif edilmittir: 

"... Bunların (sıtma, frengi ve
rem salgınları) en başında da ço
cuğundan ihtiyarına kadar hiç bir 
yaş sınıfını esirgemiyen, yaka
ladığım kansız, cılız ve derman
sız dü,üren sıtma geliyor~u. Bu 
hastalık memleketimizde bakım 
ve korunma eksikliğinden yarıya 
yakın nüfusun sıtmalı sayılması 
caiz olacak derecede artmıştı. Sıt
madan her yıl çok vatandaş kırılı
yor ve bir sıtmalının çektiği nöbet
:;üzünden çalışamadığı zamanlar, 
milyonca sıtmalıya göre hesaba al
nınca yılda en az 20 - 30 milyon 
İf saati eksiliyordu.,, . .. 

"Askerlik muayenelerıne gore 1 
askerliğe yaramıyacak kadar ağır 
sıtmalıların yüzde yirmi hatta yüz
de kırka kadar çok olduğu sahalar 
vardı. Saz benizli, ince boyunlu, 
cılız bacaklı, fİşkin karınlı ve koca· 
man dalaklı, bitkin analardan, ba
balardan cemiyet için kuvvet unsu
ru değil, ancak merhamet mevzuu 
olacak yavrular doğuyor, böylece 
kuvveti ile büyük ün alını,, Türk 
ırkı nesilden nesile eriyordu. A
nadoluda sıtma yüzünden nüfusu 
tükenerek viranlaşmış, yahut geri 
kalan en son insan kafilesi tarafın
dan terkolunmuş köyler, kasaba-

bulaşık olan şekillerini Türkiye 
cümhuriyeti topraklarında her he
kim Sıhhat Vekaletinin mümessil
lerine haber vermeğe kanunen 
mecburdur. 

dar çocuk ölümü bulunmuştur. lar, bataklaşmış zengin ovalar var
dı. Sıtmaya çarpılmış bir çok köy
lerde bilgisizlik ve korunma vası· 
tasızlığı köylüleri evlerinden, tar
lalarından vaz geçerek yaylalara 
çekilmeğe zorluyordu. Saltanat 
idaresinin kaç asır duygusuzca 
baktığı bu acıklı ve ırk istikbali 
için korkunç manzara, cümhuriye- 1 
tin bakım ve şi~a elini ilk uzata~- 1 
ğı geniş ve derın yaralardan bırı· 
nin istiklal harbi başındaki açık 
gÖl'ünüşü idi." . 

Yeni Türk devletinin idare mer
kezi olan Ankara sıtma hastalı. 
ğından bilhassa müteessir bir hal
de idi. Oraya her giden bu hasta
lığa tutulmaktan korkuyordu. An. 
karada çocukları büyütebilmek 
güç oluyordu. Onun için, muhte
rem bir meb'usun vaktile yazdığı 
gibi, İstanbul Ankaramn harem 
dairesi gibi kalıyordu. 

Bu hastalıkla mücadele için İs
tanbulda Heybeliadada 125 yatak
lı Verem sanatoryomundan başka 
gene İstanbulda ve lzmirde bulu- ı 
nan sari hastalıklar hastahanele
rinde, evkafa, vilayetlerin hususi 
idarelerine, belediyelere ait hasta
hanelerde veremlilere mahsut ay
rıca 195 yatak ayrıldı. Nüfus sık 
ve bundan dolayı halkı verem has
talığına nisbeten daha maruz o
lan Ankara Bursa, İstanbul ve iz. 

, d" 

Üç sene sonra ayni yerlerde tet
kik tekrarlanmış, bu sefer doğum 
adedi değişmediği halde büyük 
yaşta ölümün binde (17,9) a bir 
yatına kadar çocuk ölümünün de 
binde 141,7 ye indiği görülmüttür. 

Bu iki tetkik sıtma mücadelesi 
bulunan mıntakalarda yapılmıştı. 
İki tetkik arasında gerek büyük 
yaşta, gerek küçük çocuklarda ö-
lüm sayılar arasındaki fark şüphe
siz sıtma mücadelesinin faydalı 
neticelerinden biridir. 

Cümhuriyeti Sıhhat Vekaleti ço
cuk hastalıkları ile mücadele için 
bir çok yerlerde doğum ve çocuk 
bakımevleri açmıştır. Bu müesse
selerden her biri onu doğuracak 
kadınlara ve onu çocuklara mah
sus yirmiter yataklı evlerdir. Şim
diki halde Ankarada, Konyada, 
Malatyada, Karsta, Erzurumda, 
Adanada, Çorumda, Balıkesirde, 
Vanda olmak üzere dokuz tane
dir. 

Sıtma ile mücadele teşkilatının 
Ankara tehrindeki muvaffakiyeti 
hakikaten Türk hekimliğinin da
ima iftihar ile gösterebileceği par· 
lak bir muvaffakiyettir. 

mir tehirlerinde verem ıspanser-

leri vardır. 

1925 senesinde başlıyan sıtma 
ile mücadele yıldan yıla genitle
miş ve 1931 senesinde yirmi dört • 
vilayetin sıtmalı kısımlarına ve i
ki milyon nüfusa tamil olmuştu. 

Ahalisinden ehemmiyetli bir 
kısmı frengiye tutulmut oluduğu 
anlatılan mıntakalarda frengi ile 
mücadele heyetleri teşkil edildi. 
Gerek bu hastalığa, gerek zührevi 
hastalıkların herhangi bir tekline 
tutulan kimselerin, yalnız o mınta
kalarda değil, her yerd~ - kendile
rini tedavi ettirmelen kanunen 
mecburidir. Frengi mücadele teşki
latının 1926 yılından 1932 yılına 
kadar mesaisini gösteren sayılar 
şunlardır: 
Muayene edilen kim
selerin sayısı 1933 senesinde sıtma mücadele 

teskilatına ait sayılar tunlardır: 
Sıtmalı olarak tanın· 

mış köy veya mahalle 
sayısı 

Bu köylerin ve mahal-
3,756 

lerin nüfus sayısı 2,109,079 
Muayene edilen kim

selerin sayısı 
Bunlardan dalakları 

büyümüş olanların sa· 
yısı 

Bunlardan kanları 
muayene edilenlerin 
sayısı 

Muayenede sıtmalı 
olduğu anlatılan kan 
sayısı 

Sıtmadan tedavi edilen 

7,872,268 

1,333,271 

2,432,916 

257,912 

kimselerin sayısı 1,820,318 
Sıtmadan korunmak 

için tedavi edilenlerin 
sayısı ?""" ""'l 

stanbulun i9gal senelerinde A· 
nadoluya senecıe en ço... - . . .- ı 
kilogram kinin girebildiği halde 1 
1923 ten itibaren getirilen ve sarfe-I 
dilen kinin birden bire artmış ve 
1926 da yedin bin kiloyu geçmif
tir. 1933 senesine kadar 
dağıtılan kinin miktarı 29, 128 ki
lo ve 337 grama varmı9tır. 

Bunlardan başka sıtma ile mü· 
cadele mıntakaları haricinde 
10,747 kilo dağıtılmış ve 10,895 
kilo da Ziraat bankası vasıtasiyle 
devlet kinini ismi altında, ucuz o
larak satılmıştır. 

Yalnız bu sayılar Cümhuriyet 
hükumetinin sıtma hastalığı ile mü 
cadele işinde ne kadar büyük him
met ve fedakarlık sarfettiğini gös
termeğe kafidir. Halbuki bu mü
cadele teşkilatı yalnız sıtmalıları 
aramak, tedavi etmek, tutulmar -, 
o!anı kinin ile korumak işleriıe 
kalmamış; diğer taraftan sıtma 
hastalığının nakline vasıta olan siv 
risineklere memleket toprakların
da yer bırakmamak için durgun 
sulara hareket verecek kanallar 
açtırmış, bataklıkları kurutmuştur. 

Bu teşkilat timdiye kadar: 
Açtırdığı kanalların uzunluğu 

387,101 metre 
Sıtma mıntakalarının her birin

de 5 . 10 yataklı Sıtma dispanserle 
rinden batka Adanada 20 yataklı 
sıtma hastahanesi vardır. 

Verem, frengi ve trahom 
ile mucade'e 

Verem ile frengi hastalıkları 
dünyanın her yerinde birer içtimai 
afettir. Bizim memleketimizin ba
zı vilayetlerinde trahum denilen 
göz hastalığı da bakımsızlık yü
zünden on binlerce vatandaşın 
körlüğüne sebep olarak ve gittikçe 
yayılarak ayrıca bir afet tetkil e
diyordu. 

Cümhuriyet hükumeti bu üç a
fet ile savaşarak onlardan memle
keti kurtarmak için ayrı ayrı mÜ· 
cadele teşkilatı meydana getirdi. 

704,386 

25,861 
Tedavi edilen hasta· 

lıklı kimselerin sayısı 
Laboratuvarlarda ya

pılan seroloji muaye 
nesının sayısı 149,276 

Trahum göz hastalığına karşı 
mücadele Adana, Gaziantep, Ma
latya vilayetlerinden başlıyarak 
şarka doğru ilerlemiştir. Bu hasta
lıkla savaşan heyetlerin 1925 • 
1932 senelerine ait çalışmalarının 
sayıları da şunlarıdr:. 

Müracaat edenlerın 
sayısı 

Ayakta yapılan teda-
vinin sayısı 

327,506 

1,914,614 
Yatakta yapılan teda-

vinin sayısı 5,380 
Ameliyat aayısı 37,315 

Evlenme muayenesi usulü de 
zührevi hastalıklara karşı mücade
le tedbirlerinden biri olarak kon
muttur. Pek çok memleketler bu 
usulü kabul etmenin faydasını bil
dikleri ve onu kabul ettikleri hal
de muvaffak olamamaktadırlar. 
Türk Cümhuriyeti hükumeti bu u
sulü koymakla beşeriyet aleminde 
başka memleketlere nümune olma
ğa layık pek mühim bir terakki a
dımı atmıştır. 

Diğer bu:asık hastalıklarla 
' mücadele 

Ayrıca birer teşkilat ile savaşı
lan bu saydığımız hastalıklardan 
başka bulaşık ve salgın hastalıklar 
ile mücadele işlerinde Sıhhat ve İç
timai Vekalet hekimlerinin, me
murlanın son on sene içindeki me
sailerini burada birer birer göster
meğe imkan yoktur. Cümhuriyet 
topraklarında bulaşık hastalıkla
rından her hangi birinden zuhur e
decek vakanın derhal ihbarı mec
buridir ve o hastalığı hemen sön
dürmek, etrafa yayılmasına mani 
olmak cümhuriyet teşkilatının dai
ma ehemmiyetle takip eylediği bir 
iştir. 

Kuduz hastalığını tedavi ıçın 
cümhuriyetten evvel yalnız lstan
bulda bir müessese vardı. Memle
ketin genişliğine ve hastalığın te
davisi ancak vaktinde başlanılır
sa muvaffakıyet verdiğine göre bu 
hal büyük bir noksan idi. Cümhu
riyet Hükllmeti 1925 ve 1926 da 
Erzurumda ve Diyarbekirde dahi 
birer müessese yaparak bu noksa
nı itmam ettikten sonra lzmirde, 
Konyada, Ankarada dahi kuduz 
hastalığının tedavisine mahsus 
müesseseler yaptırtmıştır. 

Memleketin dışarısından gelebi
lecek bulaşık ve salgın hastalıkla
ra karsı cümhurivet hükumetinin 
muvaff akiyeti bilhassa minnet ile 
söylenmeğe layıktır. 

Çocuk ölUmUne karşı 
Memleketin nüfusunu artırmak 

için çocukların bakımsızlıktan, 
hastalıktan telef olmalarına mani 
olmak en birinci tedbirlerden ol
duğu için cümhuriyetin sıhhat i
daresi 1926 senesinde çok kıymet
li bir tetkik yaptırtarak memleket
te bir Yatına kadar çocuk
lar arasında ölüm nispetini arat· 
tırmıştır. 

Verem hastalığı ile mücadele i· 
çin evvela veremli hastaları bilmek 
lazımdır. Bu mücadelenin lüzu
munu takdir eden başka memleket 
!er verem hastalarının haber veril
mesi muvafık olup olmıyacağında 
tereddüt etmekte iken Cümhuri
yet hukftmeti bu ihbarı kanunla 
mecburi tutarak bulaşık hastalık
larla mücadele yolunda her memle
kete örnek olacak büyük cesaretli 
bir adım attı. Verem hastalığının 

1 mayıs 1926 tarihinden 30 ni
san 1927 tarihine kadar bir sene 
içinde ve 1309 köyde oturan 487 
bin 146 nüfus arasında binde 39 
doğum, binde 19 büyük yafta ö
lüm ve binde 156 da bir yaşına ka-

Nüfusu artırmak için cümhuri
yet hükumetinin aldığı güzel ted
birlerden biri de çok çocuklu aile
lere ikramiye vermek usulüdür. 
Uç seneden beri tatbik edilen bu 
usule göre 1931 senesinde 37 aile
ye 1850 lira, 1932 senesinde 88 a
ileye 4,400 lira verilmiş, 1933 büt
çesine de 7000 lira konmuştur. 

Umumi hıfzıssıhha konunu 20 
binden fazla nüfusu bulunan te
hirlerin belediyelerini birer çocuk 
muayene ve müşavere evi açmıya 
mecbur tutmaktadır. İstanbul Be
lediyesi timdiden böyle üç muaye
ne evi açmıştır. 

Sıhhat ve içtimai yardım 
müesseseleri 

Bunların başında, cümhuriyetin 
onuncu yıldönümüün kutlulama 
bayramında resmen açılacak olan 
Ankarada merkez hıfzıssıhha mü
essesesi ile Ankara nümune hasta
hanesini söylemek lazımdır. 

Birincisi, iki seneden heri itle
mekte olan kimya ve bakteriyolo
ji tubesi ile hıfzıssıhha mektebini, 
seroloji kısmını ve serum almak 
için saklaan hayvanlara mahsus 
fenni ahırları havi büyük bir ilim 
ve sıhhat müessesesidir. Gerek 
teşkilatı, gerek tesisatı itibarile bir 
çok memleketlerde misli bulunmı
yan ve Türk hekimliğine iftihar 
veren bir mekteptir. 

Ankara nümune hastahanesi de 
hakikaten bütün dünyadaki hasta
hanelere örnek olacak tamamen 
asri bir sıhhatyurdudur. Bu has
tahaneye daha 1927 senesinde Dr. 
Refik Bey paviyonu ismi ile mo
dern bir kısım ilave edilmitti. Bu
gün açılacak olan yeni kısım ise 
240 yataklı ve en son terakkiyata 
göre yapılmış her cihetten mükem
mel büyük bir dairedir. 

Cümhuriyet Hükumetinin gerek 
kendisi tarafından açılan gerek 
vilayetlerin hususi idarelerine ve 
belediyelerine açtırdığı müessese
lerin hepsini ayrı ayrı saymıya im
kan göremediğimizden yalnız bu 
müesseselerin yatak sayısını söyli
yeceğiz: 

On sene evvel memlekette 7127 
yataklı 712 hastahane ve sıhhi mü
essese varken 1933 te bütün mem
lekette mevcut hastahane, dispan
ser ve doğumevleri yatak sayısı 
(13668) e çıkmıştır. Bunlardan 
yalnız umumi ve hususi idarelerle 
belediyelere ait olanlar da on sene 
için 4,582,944 hasta ayakta olarak 
ve 553, 798 hasta da yatırılarak 
tedavi edilmi9tir. 

İstanbulda köhne T optaşı ti
marhanesinin Bakırköyünde geniş 
bir binaya kaldırılarak orada asri 
bir akıl hastahanesi tesisi, lzmirde 
dilsizlere ve körlere mahsus mües
sesenin açılması da Cümhuriyet 
Hükumetinin minnetle söylenilme
si lazım olan eserleridir. 

Buyuk kanunlar 
Cümhuriyet Hükllmetinin halle 

sıhhatini tanzim ve idare için on 
sene içinde çıkarmıt olduğu kanun 
!arın sayısı 35, nizamnameler 4 ve 
talimatnameler 14 tür. Bunları bi
rer birer tahlil etmeğe gazetenin 
sayıfaları müsait olamıyacağından 
aralarında en mühimlerini söyli
yeceğiz. 

Umumi Hıfzıssıhha kanunu. -
Memleketin bütün sıhhat teşkila
tını ve sıhhat idaresini, halkın sıh
hatını korumak i_s:in alınan ve alı
nacak olan bütün tedbirleri göste-

ren mühim bir taheserdir. Buna 
frenklerin code deumıt· ir ı 
kanunlar mecmuası demek daha 
doğru olur, çünkü onun her b ıı • " s
lı ayrı ayrı birer kanun demektir. 

Kanunun birinci maddesi cüm
huriyetin halk sıhhatine nasıl e
hemmiyet verdiğini ve herkesin o
nu bilmesi faydalı bir devlet pren
sipi olduğu için onu aynen İ>ura
ya naklediyoruz: 

"Memleketin sıhhi tartlarını ıs
lah ve milletin sıhhatine zarar ve
ren bütün hastalıklar ve sair mu. 
zir amillerle mücadele etmek ve 
müstakbel neslin sıhhatli olarak 
yetişmesiin temin ve halkı tıbbi ve 
içtimai muavenete mazhar eyle
mek umumi devlet hizmetlerinden
dir.,, 

Bu kanuıwn ihtas ettiği yenilik. 
!erden biri Yüksek Sıhhat Şurası
dır. Kanun memlekete dışarıdan 
gelebilecek ve içeriden çıkabilecek 
hastalıklara karşı mücadele iı !e
r.ini bütün tafsilatı ile tayin etmiş· 
tır. Yukarıda söylediğimiz verem 
frengi, trabum hastalıklarına kar: 
fi mücadele usulleri kanunun 
mühim birer faslıdır. Memlekete 
gel.ecek !11uhacirlere ait sıhhat it· 
len, nakıl vasıtalarına ait sıhhi 
şartlar, amelenin sıhhi nezaretine 
ait tartlar, çocukların hıfzıssıhha. 
sına ait tartlar, madensuları ve 
kaplıcalar, umumiyetle şehir ve 
kasabalar hıfzıssıhhası, yiyecek i
çecek maddeleri, halk sıhhatine 
muzir olan fabrikalar, hülasa bir 
milletin bütün sıhhat işlerine ait 
olan ilmi kaideler, en yeni esasla. 
ra göre tanzim edilmittir • 

Su kanunu. - Her yerde hıfzıs
sıhhanın esasını teşkil eden su 
meselesinin tehirlerde ve kasaba
larda nasıl ilmi bir surette halle
dilmesi lazımgeleceğini gösterir. 
Bu kanuna tevfikan 44 şehir ve ka
sabada temiz ve kafi miktarda su 
getirtilmesine imkan hasıl olmu9-
tur. 

T ebabet ve fuabatı sanatlerinin 
t'lrzı İcrasına dair kanun. - l ürk 
hekimliğinin temeli addolunabilir. 
Hekimlik mesleğini yalnız Tıp Fa
kültelerinden çıkanlara hasreden 
memleketlerde bu meslek adeta 
bir imtiyaz sahibi d~mek olduğun· 
dan meslek erbabını bir inzibat 
altına alarak muntazam teşkilata 
bağlamak ta devlet hizmetlerinden 
biri demektir. Cümhuriyet Hüku
meti bu hususta dahi hassas dav
ranarak bu kanunu ile gerek he
kimlerin, gerek hekimliğin 9ubele
ri sayılan sanatlere mensup olan
ların haklarım, vazifelerini çok e
saslı olarak tanzim etmiştir. 

Bu kanunun meydana koyduğu 
iki büyük yenilik vardır ki bunları 
da Türk Cümhuriyeti Hükilmeti 
diğer bir çok memleketlerin hüku· 
metlerinden evvel dütünmüt ve 
medeniyet alemine bu itte dahi 
rehber olmuştur. 

Yeniliklerden biri hekimlikte ih
tısas itidir. Bu kanuna kadar 
memlekette her hekim kendisini 
istediği gibi bir şubede mütehas
s~s diye ilan ediyor, bazıları birden 
zıyad şubelerde bile ihtısas iddi-
a ediyorlardı. Kanun bu karıtık
lığa nihayet vermit ve hekimlik-
te ihtısas kesbetmek için umumi 
hekimlik tahsilinden sonra gene 
bir ilmi müessesede çalıttıktan 
sonra vesika almak lüzumunu te- • 
sis eylemiştir. 

Diğer yenilik olan Etibba Oda
ları ihtası da hekimlik mesleğinin 
haysiyetini, itibarını muhafaza 
için cümhuriyet hükumetinin dü
?ündüğü ve Türk hekimlerinin 
ıle karşıladıkları bir esastır. 

Eczacılar ve eczahaneler kanu
nu, memlekette sayısız derecede 
çoğalmış ve biribirine kartı yerin
de olmıyan rekabet ile halkı da 
ızrar etmekte olan eczahanelerin 
adedini tahdit etrnit ve bu suretle 
eczacılık gibi her teyden evvel 
ilmi olması 18.zımgelen bir mesleği 
inzibat altına almıttır. 

Ecza ticarethaneleri kanunu da 
bu işi alelade bir ticaret zanneden 
kimselerin sayğısızlığına nihayet 
vererek toptan ecza satmak işini 
de tanzim eylemiştir. 

Türk kodeks konunu ile cümhu. 
riyet devrine kadar ba9ka memle
ketlerin ilaç kanunlarile hareket e. 
den Türk eczacıhğına ve hekimli
ğine ilmi bir istiklal vermiştir 

Umuru sıhhiye bütçeleri ve n.e• 
murinisıhhiye hakkında kanun.
Bir memleket içinde sıhhat i9leri

(Liitfen sayıfayı çeviriniz) 
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Mümc§lrr1 Hc§ly©lt:o 
........................................................................................................... yazan: A. z. 
Türk Milleti bugün Türk tarihinde 

mühim bir geçit olarak Cümhuriyet in
kılibmm onuncu senesini kutululuyor. 
Bu münasebetle bu on sene zarfında 
bina ve ahide sanatı üzerinde inkılibın 
yürüyüş tarzını yazmadan evvel Türk 
milletinin sanat tarihini toplu olarak gös 
termek isteyoruz. 

1 - Orta Asya Türk eserlerinden Or
hon kitabelerini ve gök Türkler devrini 
yoklarsak Göltekin, ve Bilgehan namına 
yapılan abidelerde Çinli sanatkarların 
izlerini görürüz. Gök Türklerin ihtila
li zaferleri bu taşlar üzerinde yazılıdır. 
Fakat abideleri bile Çinliler tarafından 
kurulan bu kutluhan devri, üç nesil bile 
devam edememiştir. Çünkü, iman ve 
çalışma vardı; Fakat köklü bir •anat, 
toplu bir Millet yoktu. 

2 - Küçük Asya Türk eserlerinde sel 
~okların medeniyet izlerile Anadolu Ak
deniz sahillerinden Van Gölü sah.illeri
ne kadar doludur. Selçuk eserlerinde 
Bizansın tesiri gözükmekle beraber 
Türk ve selçuk karakteri hakimdir. Sel
çuklar köklü ve kafadan gelen bir me
deniyete sahiptiler. Bu sebepten devir
leri asırlarca sürmüş. Hatta bitme
den sonu gelmeden medeniyetlerini Os
manlılara devretmişlerdir. "~ 

3 - Osmanlı Türkleri sanatında da ls
Jarn ve Arap tesiri gözükmekle beraber 
bu sanat başlı başına bir varlığa sahip
ti. Hatta o kadar ileri gitmişti ki sanat 
eabasında ancak bugün farkına varıla
bilen hakiki dahiler :retiştirmiştir. Fa
kat bu büyük sanat; lale devrinde Fran
oa elçisin_in Padişaha getirdiği projelerle 
Sadabatta memlekete sokulan garp •l
natı tesirlerile kökünden sarsıldı. Selim 
Salis, Mahmud evvel, Aziz devrinde Ba
rok, Ampir, gibi piç sanatlar Memleke
tin eanat eabalanna hakim oldular. Mem 
leketin her sahaernda garplileşmek ihti
yacı kendisini göstermişti. Fakat her su 
•usta belki muvafık olan bu hareket sa
nat sahasında maalesef aksi neticeler 
verdi Türk sanatkarlarınm sanat kabili
yetlerinden şüphe eden veya sanat kabi
liyetlerine itimat edemeyen son" Padifah 
lar Türk sanat tarihini evvela Avrupa
dan gelen sanatkarların, sonra da Ermeni 
kalfaların eline teslim ettiler. Sanat sa
hasında. yukarıda yazdığımız gibi, bü
yük deha eserleri yaratan Türk Milleti 
bu memleketin sanat yürüyüşüne yol 
gösteremez sanıldı. Sinanların, Kasım
ların, Kemaleddinlerin eserlerinin gözelli 
ğinin farkına bile vanlmadı. 
Sanat sahasında yapılan hu hata,Beyler, 

beyi, Dolına bağçe, Yıldız . saraylarile 
bbbiye mektebi ve nihayet timdi boşal
mak üzere olan Beyoğlunu meydana re
tirdi. Her ermeni ve yabancı kalfanın 
üzerind.- izi bulunan bu karanlılr, zevk
ıiz taş yığınları tehrin en güzel yerleri
ne yığıldı kaldı. Meşrutiyetle birlikte ilk 
türk mimarı olarak Vedat, ve Kemal 
Beyler meydana çıktılar. Bu suretle la
le devrinden beri sürüp gelen eenebi sa
n:ıt esareti krrılmlf oluyordu. llk defa 
T urk sanatkarlarının yabancılardan çok 
dahn yüksek olduğunun farkına vanlır 
gibi oldu. Eski türk sanat eserlerinin 
k ·' nıeti meydana çrkanldı. Burada bü
yük bir hata yapıldı Türk röneıan11 
yapacağız diye ortaya atılan iddia Meı
rutiyet devrine ve ayni .zamanda Os .. 
manlı Türklerinin ıon devrine ait olmak 
Üzere camiye benzer evler mezarlık ta, 
!arından apartınanlar meydana getirdi. 
Bu sırada Cümhuriyet doğmuş ilerlemiş · 
ti. A vrupadan tekrar Muallim di:re geti
rilen Ecnebiler yeni ve Rationnel sanatı 
bize öğrettiler. Meırutiyet devri sanatı 
ile Cümburiyet devri sanatı arasında hu 
ecnebiler yer aldılar. Mimar Vedat ve 
Mimar Kemal ile genç Cümhuri:ret Mi
marlarının arasında bulunması lazım ge 
len zincir koptu. Muallim ve Mütehassis 
olarak !!•len Ecnebiler bu boıluğa gir
diler. Türk inkilabınm Sanat yükünü ü
ze<·lerine almak istediler. ikinci bir Or- 1 
hon ve Iale devri fırtınası sanat haya
tımız Üzerinde esiyordu. Genç Türk sa
natkarları bu tehlikeyi sezdiler ve Cüm 
hm iyetin yedinci yılında nitibaren mey
dana çıktılar. 

Oç müteşebbiı Türk gencinin azmile 
( N'ıİn>ar) namı altında ortaya çikan sa
nat mecmuası hu mücadele:re bayrak aç
tı. Genç Türk sanatkarlarım yılın ak bil
meyen mücadeleleri, ça.lrşmalan sayesin 
de inkilaha lazım olan sanatı yaratmak 
üzue sanat sabaıının ileri &aflarında 
Türk aanatkarlan yer aldılar. Bugün 
memleketin sanat hayatma bu gençler 
yol göstermek üzeredirler. Bu sebepten 
on senelik Cümhuriyet inkilô.bmın sa
nat yapraklannda evvela Mimar Vedat, 
Kemalet'in ve Hikmet' ellerile yapılan 
Büyük Millet Meclisi, Ankara Pala•, Ev 
l.af oteli, Evkaf apartmanları, Demir 
yollar umum müdüriyeti binalarile Halk 
evi ve Müzeyi görüyoruz. Cümhuriye
tin on eenelik tarihinin orta yaprakla
rında Ecnebi sanatki.rların eserleri yer 
alınıştır. Son yapraklarında ise son za
manlarda inkılabı yaratanların çok de
ierli secişlerile ortaya konulan müeaba
ka t•kliıı.de daima muvaffak olan Türk 
sanatkarlarının memleketin Elaziz, Zon 
guldak, Buraa, lıtanbul, Adana, Anka
ra gibi ıehirlerinde yiikselrMğe haşla-

nin ayn ayn ellerden idaresi za
manımızın kabul ettiği idare usu
lüne muvafık olmıyacağından, ay
hklannı vilayetlerin hususi idare
lerinden veya belediyelerden alan 
hekimleri ve sıhhat memurlarını 
dahi devletin sıhhat iflerinde en 
yüksek mercii ve mürakibi olan 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
letine bağlıyarak memleketin bü
tün hekimlerini ve sıhhat memur
larını en doğru devletçilik siyase
tine en muvafık olarak yalnız bir 
merciden idare etmek usulünü te
sis etmiştir. Vilayetlerin hususi i
darelerinden sıhhat i~leri için ay
rılan paranın da gayesine en uy
gun surette sarfı bu kanun ile tan-
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'X - :.\nkara Ziraat J!'!.n~ası •• 2 -Hunt Ha~un camii, Çifte -minare, ;Selçuk mimarla~ının eserlerinden. 3-Şehzade C~ii, Mimar Sinan. 4 - Orhon abidelerinden. 5 _ Gazi 
Erutıtusu, Munar Kemalettın Bey (Ankara), 6 - Ankarapalas, Mımar Vedat Bey. 7 - Ankara Evkar- Apartımanı, Mimar Kemalettin Bey. 

8 - Valide mektebi, mimarı Aril Bey (Aksaray). 9- Halkevleri Merkezi, mimar Hikmet B. 10 - Bursa heykeli. Heykeltra, Neiat B. 11- Ordu evi (Ankara). 12 - ismet 
Paşa Kız Enstitüsü, mimarı M. Egli.13 - Türkiye Merkez Bankası. 14- Erkek muallim mektebi, mimar Aptullah Ziya (Adana) • 

:ran eserlerini görürüz. inkılap genç 
Türk sanatkarları tarafından eserlendi
rilmeğe baılanmıştır. Kendi evlatları ta 
rafmdan orijinal sanat eserleri inkıla
bında yer alan devirler daima ve mu• 
hakkak uzun ve sürekli bir zamana ha• 
kmı olmuştur. Cümhuriyet devrinin en 
karakteristik cephesi yapıcı ve yaratıcı 
olmasıdır. lstanbulda hemen ilk hakiki 
ve yeni sanat tecrübesini Valide Mekte 
bi ile Mimar Sırrı açmııtı, bugün ayni 
enneni ve yabancı kalfaların elinde sa
nat namına Cihangir, Maçka, Taluim 
meydanlarında lıtanhulun her sahasın
da genç Türk mimarlar yer almağa baı
laddar. Bu çok yabancı sanatkarların a
rasmda Sedadın, Abidinin, Zekinin, Hüı 
nünün, Nazifin, Saminin eserlerini g(i.. 
rürsünüz. AdanacLı bulunan Mimar Sa
minin yaptığı büyük Mezbaha mimar Ab 
tullah Ziyanın yaııattığı yeni sanat ha· 
yatı, BurHda Mimar Şevkinin Karaca 
Bey, belediye bina11, Heykeltraı Neja
dm Gazi heykeli, yene Zongulclakta 

zim olunmuştur. 
Uyufturucu maddeler kanunu, 

Cümhuriyet Hükumetinin en kıy
metli ve en yeni eserlerinden biri
dir. Afyon, morfin ve kokain gibi 
keyif veren, fakat müptela olanla
ra zarar getiren maddeler evvela 
1928 senesinde bir kanun ile mü
rakabe altına alınmıf, daha sonra 
hu hususta milletler arasında ya· 
pılmıf muahedelere de kabul olu
narak 24 haziran 1933 tarihli ka
nun ile mürakabe sistemi çok sıkı 
ve sağlam bir şekle konulmuştur. 

* ~ * 
Cümhuriyet Hükumetinin sıh-

hat işlerinde on senelik icraatının 
hepsini bir gazete sayıfasında o-

yapılan Abidin ve Zekinin Halk evi bi
na., ve Şevkinin son muıabakada kazan 
dığı Ankara daiıni sergi binası, Heykelt
raş Ratıbın Menemen abidesi, ve mi
mar Naziminin rakiplerine nazaran Dol 
mabagçe sarayi salon musahakasında ka
=ndığı muvaffakiyet Türk eanatkarları 
nm inkılabın :reni sanat sahasında mu· 
vaffak olabilecekleri hakkında bize la
zım gelen ümit ve kanaah vermiştir. 
On senelik Cümhuriyet devrinde en mü
him İn§nat sabasmı maarif ve nafia Ve
kaletleri kaplamııtır. Memleketin çok 
büyük bir eksiği olan §Ömendöfer, ıo
sa yollarile mühim köprüler yapılmıt
tn·. Maarif vekaleti iae memleketin he
men her yerinde her Vilayetinde Maa
rif ihtiyacında çok :roks~ olan mektep 
derclini hal için milyonlar oarfile yüzler 
ce mektep inıa etıniıtiı<. Bunlardan An 
kara Gazi Enıtitüıü (Bir milyon yedi 
yüz bin lira) Ankara Ticaret Mektebi, 
(Yüz kırk iki bin lira) Ankara İsmet Pa
§.\ Kız Enstitüsü: (Dört yüz :retmiı bir 

kuyucularımıza hakkile anlatmak 
imkansız olmakla beraber sıhhat 
propaganda ve neşriyatını unut
mak kabil değildir. 

İstanbulda evvelce bulunan Sıh
hat müzesi Cümhuriyet Hükumeti 
tarafından daha ziyade tekemmül 
ettirilmit, Ankarada dahi bir Sıh
hat müzesi yapılm~ır. Bu ikinci 
müze maalesef bir yangında yan
mıştır. Bu müzelere ait eşyanın 
bir kısmı ve yeniden yapılan lev
halarla Cümhuriyet Hükfuneti 
1930 senesinde Dresden'de açılan 
büyük hıfzıssıhha sergisine iftirak 
etmişti. Bu iki müzeden başka vi
layetlerden bazıları da hususi ida
relerinden sıhhat müzeleri açmış
lar, bunlarla halkı tenvire çalıt-

bin lira) Ankara lnıaat Usta Mektebi 
(Y etrqiş sekiz bin lira} Ankara Kız Li
sesi ( lki yüz yetmiı sekiz hin lira) 
(Erzurum Muallim mektebi (Altı yüz 
elli bin lira) Balıkesir Necati Bey Mual 
lim mektebi: (Bir milyon lira) Ankara 
Muaiki Muallim mektebine de (Dört 
yüz seksen bin lira sarf olunduğu gibi 
gerek muhasebei huıusiyeden ve gerek
se yene Maarif Vekaletinden her vi
layette yeni mektepler inşa edilınif, mü 
teadd}t e•ki mekteplere pavyon ve ıai 
re ilavesile yenileştirilınit ve hü:rütül
müttür. Bıı arada Divanı Muhasebat,_ 
Ordu evi. Merkez Bankası Erkanı har
biye, müdafayi milliye, Ziraat ve Bay
lar Enıtitükri, Hilô.liahmer inşaatı 
olarak hükiunet namına büyük binalar 
yapılmış mimar Yanıene çizdirilen An
kııra tehir planına göre ıehirde büyük 
caddeler ve bulvarlar açılmıı, it Ban
kaS1, Ziraat Bankasr, Merkez Bankası 
gibi büyük binalarla Ankara süslenmiı 
Harbiye mektebi, Daimi sergi, Tayyare 

makta bulunmuşlardır. lstanbul 
sıhhat müzesindeki örneklerin re
simlerinden yapılan sıhhi müze at
lası kıymetli bir eser olmuttur. 

Hükfunet tarafından bastırıla· 
rak daiıtılan risalelerin sayısı 
311,350 nüshaya çıkmıttır. Muhte
lif mevzulara dair timdiye kadar 
altmışa yakın büyük p.fişler hazır
lanmıf, bunlardan bir kısı;nı bastı
rılmıştır. Sinemanın halkı sıhhat 

işlerinde tenvir etmek hususunda
ki faydası takdir olunarak 15 film 
yaptırılmış halka bedava gösteril
miştir. Gene hükilmet tarafından 
neşrolumtn ve sıhhat ilmine dair 
büyük kitapların sayısı 14 ü, vila
yetlerin sıhhi ve içtimai coğrafya
kitapları İse 18 i bulmuttur. 

cemiyeti binaları inıaatma da baılanmıı 
trr. Bugün müsabaka müddeti biten Po
lis ve Jandarma mektebi in!aatı da mü
eabaka neticesinde başlanmak üzeredir. 
Cümhuıiyet şehirlere ve mekteplere ver 
diği bu ehemmiyetle mütenesip olarak 
köylere, mahacirlerin iıkaruna da bü
yük bir ehemmiyet vermiı, Mersin, Sam 
sun, Ankara Diyaribekir , Manİ•a gibi 
muhtelif yerlerde yüz altmış sekiz yeni 
köy yapmış, ve eski köyleri İmar etmiı 
tir. Ankarada Samutluda ve, Eti Mesut 
ta iki yeni köy kurulmuttur. Samutlü 
'köyüne yirmi yedi mahacir evi yapılmıt 
112 mahacir yerleştirilmiı doksan yedi 
hin lira •arf edilmiıtir. Eti Mesut kö
yüne yüz yetmiş bin lira verilmiı elli 
nıahacir evi ve bir hükômet konağı me
mur ikametgahları yapılınııtır. 261 ma
hacir bu köyde de barınmaktadır. Bil· 
tüıı bu milyonlarca lirahk inıaatın s.on 
senelcı·de hemen hepsini türk intaat şir
ketleı i ve müteahhitleri yapmııtır. 

Hülaıa : 

Sıhhiye mecmuası ise her iki ay
da bir çıkar, Türk hekimlerine bü
tün dünyadaki sıhhat haberlerini 
getiren, kıymetli ilim yazılarını o
kutturan ve hekimlerin daima sa
bırsızlıkla bekledikleri mühim bir 
ilmi mecmuadır. Bu mecmuanın, 
cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
nıünasebetile çıkardığı fevkalade 
nüshası Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekaletinin on yıllık mesaisini 
toplamış ve gerek yazılış, gerek 
basılış itibarile çok nefis büyük bir 
kitap olmuştur. 

* • • 
On sene gibi, bir milletin tari

hinde pek kısa bir zaman içinde 
meydana gelen bütün bu eserler 

Türk lnkı!abi Türk tarihinde ilk defa 
tesrulif edilecek kadar kuvvetli ve kafa• 
dan, İçten gelen bir bilgi ile yapılmış
tır. Bu inkılap ne Orhon Türklerinden 
Kutlu hanın yirmi bet kişi ile daga çık
masına, ne Selçukilerin arslanlar dolu 
devirlerine, ne de Osmanlıların istikla
line benzer. Cümhuriyet devri Türkün 
Rationnel, karakteristik bir inkıl.ô.bıdır. 
F~ıistlik sosyalistlik gibi rejinılerin bile 
kendilerine has karakteristı"k eıerlerle 
İtalyan, Rus, sanatkarlan tarafından eser 
lendirildigi bir devirde Türk inkilabı· 
nında Türk eanatkirlan tarafından e
ıerlendirilınesi için l&znn gelen her fCY 
yapılını§tır. Güzel eanatlar Akademi• 
si bıraiından hazırlanan (Türk inkıla
bı sanatı koruma) ve (Mimari odaları} 
kanunları hazırlanmııtır. Bu kanunlann 
tasdikind"n sonra lnkılabm sanat ıaha 
ımda alınacak randman Cümbuıiyetin 
gelecek yirminci hatta on beşinci yılın• 
da lı.endisini gösterecektir. -

füphesiz, "milletin büyük miırtıdı 
Gazi Mustafa Kemal'in açtığı te· 
rakki ve ilim yolunda yürünerek 
elde edilen neticelerden,. bir kıs
mıdır. Büyük Gazinin eserlerini 
saymaktan bile aciz kaldığımız gi· 
bi bu eserlere karşı minnet ve şük
ranımızı hakkile ifade etmekten 
de aciz kalıyoruz. 

Büyük Reis'in açtığı terakki ve 
ilim yolunda yürüyerek onun çiz
miş olduğu sıhhat programını en 
iyi surette icraya muvaffak olan 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yeki· 
li Dr. Refik Beyefendi Hazretleri· 
ni candan tebrik etmek Türk he• 
kimliğinin vazifesidir. 

Dr. G. ATA 



Cü h 
Milli iktısadın kalbi sayılan ban 

'kacıiık, üzerinde durulacak ve en 
ziyade uğraşılacak bir saha idi. 
Bütün dertleri realist gözle gören 
Ve isabetli tedbirler almakta te • 
teddüt göstermiyen Cümhuriyet hü 
kUıneti, bu boşluğu doldurmak, 
Türk bankacılık binasını yeniden 
ve sağlam temeller üzerine kur - · 
ıtıak hususunda en esaslı adımları 
attr. 

Bir memleketin iktısadi faaliye
ti dolayısile umumi hayatı üzerin
de bankaların yaptıkları tesirler u
llıurni surette zan ve tahmin olu -
nan nisbetlerden çok fazladır. Me
Jeni seviyesi yükselmi,, ileri git -
ıniş memleketlerde bankaların bü 
Yük inkişafı yakından tetkik edile
cek olursa, bunların iktnadi hayat 
laki mevkileri daha iyi anlıqılır 

Şehirler ve memleketler arasın 
ılaki ticari tediyata delalet ve yar -
dıın etmek vazifesile bıqlayıp ta • 
sarruf olunan paraları muhafaza 
Ve i'letınek için mevduat olarak 
~~bul eden teşekküller olarak in • 
•<ı•af eden bankalar nihayet bugün 
Paraya taalluk eden bütün muame 
leleri bünyelerinde temerküz ettir 
ıni,lerdir. 

Denilebilir ki bu müesseseler, bu 
gl Ün iktısadi hayatın kalbi ve damar 
arı hükmündedirler. 

Filhakika banl<alar kendilerine 
Yatırılan yüksek mikdardaki mev
d~at sayesinde kazandıklarım kre
dı vermek ve mali muamelelere ta-
7!lssut etınek imkinlarile gerek 
IDüstafısillere, gerek tüccar ve sa -
f&.Yİcilere genif ve fÜmullü yardım 
ı'"'~a bulunmaktadırlar. Bu suret
~ ıktısadi muhitlerdeki yaratıcı te 
bırleri, derin ve feyizli izler bırakan 
bankalar millet bünyesinde başlı 
ll!ına bir kuvvet ve varlık teşkil 

etınektedirler. Hiç bir suretle ihmal 
e?ilerniyecek olan ve bilakis tak -
vdıye ve muhafaza edilmesi icap e-

en bu varlığın asıl özü tam ma -
naıile milli olmasındadır. Bunda -
ki zarureti ve ehemmiyeti layikile 
tak ir ve buna göre lazım gelen 
faaliyet ve tedbirleri almak 
lerefi, Cümhuriyet hükumetle-
,..... müyesser oldu. 

Cürn uriyet devrinde, bankacılık 
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Devrin e B nkacıl k ve B nka arımız ... 
sahasında, dev adımlarile yapdmı' de edemezdi. Çünkü kapitülasfon
olan terakkiyati iyice ölçmek ve lardan istifade ederek her türlü ka 
anlayabilmek için, ondan evvelki yıttan azade serbest bir surette ça
devirlerde, Osmanlı imperatorlu - lışıyorlardı. Müdür ve memurları 
ğu zamanında banka ve kredi hu • ya memleket vaziyet ve şeraitini i
suslarında mevcut vaziyetleri tet • yi bilmiyen veya anlamalarına im -
kik etmek lazımdır. Umumi harp kan olmayan ve an1amak istemiyen 
ve mütareke badireleri dolayısile ecnebilerden, veya memleketle ala 
hayatiyeti kaybolmuf cılız bir iki katarını büsbütün başka tarzda 
milli tetekkül ile memleketteki ban nnlayaD gayri Türk unsurlardan 
kacılık faaliyetini adeta fili inhi • mürekkepti. Tamamen ecnebi olan 
sarında bulunduran Osmanlı Ban. bu bankaların yanında milli bir 
kası yanında, memleketteki mesai- Türk teşekkülü olarak faaliyette 
!erinden fayda yerine daha ziyade bulunan veya daha doğrusu faali
zarar geldiğine kat'i olarak hük • yelle bulunmağa çabalayan yalnız 
medilebilecek birkaç ecnebi ban - bir Ziraat Bankası vardı. Gayet 1 
kası, Cümhuriyetin bankacılıkta doğru ve samimi arzu ve emllerle 
maziden devraldığı mirası teşkil kurulmu' olan bu bankadan İse te 
<:diyordu. Osmanlı imperatorluğu 

1 

§ekkiıl gayesi ve maksadı olan zi -
zamanında genit memlekette ade- rai sahada kredi ihtiyacını kıs • 
ta rakipsiz olarak tek başına ban- men olsun tatmin hususunda bek
kıı. ve kradi sahasına bükmeden lenildiği ~ekilde bir netice almak 
bir müessese vardı. Osmanlı Ban- imkanı hasıl olmadı. O devirlerde 
kası.. Halbuki bu banka da nor- bu banka idareaipin bankacılık 
mal banka muameleleri kadar ve pı·ensiplerinden ve usullerinden zi 
belki daha fazla ecnebi sermaye - yacle devlet memuru zihniyetile 
darlarile Osmanlı devleti ve mali- lıarek<:tİ, bizde tamamen Türk ve 
yesi arasında en fazla mutavassıt- milli bir banka amir ve memur kad 
lık yapan bir müessese idi. Bank • rosunun tesekkül etmemesine de se 
not ihracı imtiyazı mevcu bulunan ben olmu•tur. Böyle bir kaor" -
bir ilıraç bankası vaziyetinde ol - nun nüvelerini ise, ancak umumi 
mauna rağmen bir merkez banka- harp ortalarında, o zamanki müf -
sından beklenilecek şekilde, iktısa rit milliyetperverlik cereyar:mn 
d~ lııı.yatta nazım mevkiini ve rolü- tahtı tesirinde teşkil olunan İtibarı 
nü yapamıyordu. Milli bankası hazırlayabilmi•ti;:-f,. 

Osmanlı Bankasından maada, 
ticari banka olarak icrayi faaliyet 
eden diğer bankalar da tamamen 
ecnebi idi. Bu ecnebi bankaları o 
devirde, mensup oldukları d'3vle -
tin konsoloslar gibi, siyasi ve iktı
sadi bir ajanı gibi telakki etınek 
~üphesiz doğru bir keyfiyettir. Baş 
irca Fransız, Alman, avusturya, Ma 1 

caristan ve Yunan menafiini tem -
sil eden bu banakların faaliyetin -
den memleket için elbette fayda 
beklenemezdi. Bilakis, mahdut ta 
olsa, memlekette kendilerine yapı
lan mevduab baska memleketlere 
nakil ve orada işletmek suretile iş 
sahalllrı genİf ve kredi ihtiyaçları 
vasi olan memleket hesabına, men 
fi tesirleri de oluyordu. Esasen ar
zu etseler dahi, memlekete tama -
mı-n faydalı olacak ~kilde muame , 
le yapmalarına zihniyetleri müsaa- 1 

te İstiklal mücadelesi ve büyük z,.. 
ferden sonra vatanın İmarına ve ik 
tısadi yükseltme işine bllflayan 
Cümburivetin bankacılık sahasın -
Ja karfrİaştığı vaziyet bu ,ekilde 
i<li. 

Büyük Gazi, millet ve halka ait 
her işle ve her sahada olduğu gibi 
bankacılıkta da gidilecek yolu, 
yükr.ek işaret ve irtadile göster -
mek büyüklüğünde bulundu. Mille
tin siyasi istiklalini ve kurtuluşu -
nu elde etmesini nihai olarak te • 

'k. min eUİğİ günden tam ı ı sene son 
ra, iktısadi inkılap ve yükselmemi
zin de ilk temel taşını koydu. Bu 
suretle kendisinin bizzat kurduğu 
"l~ Bankas" 26 Ağustos 924 de ite 
b~ladı. Halkın ve çalı,acağı mu -
hillerin hakiki bir ihtiyacını tat • 
min kin kurulan, kuvvetini Türk 
milletinde ve Türk inkılabında bu 

• 

Yazan: F . ._ ... ıam ......... ~~-
lan ve alan bu milli teşekkül ı>z za- bi bankaların eskiden tatbik ettik- m y..?pyeni esaslar dahilinde teşl, 1 • 
mım zarfında çok büyük bir rağ - leri nisbetlerle kıyaı kabul etmiye- latlandr.dı. Bankanın vaziyeti bır 
betle ltar~ılandı. Bidayette ancak cek dereceJe tüccarın leyhine la • Anonim 3irket olarak tesbit ed i lclı. 
dörtte biri ödenmi' bir milyon lira dil ediliyordu. sermayesi 30 milyon liraya tezyit 0 

seımaye ile faaliyete geçen iş Ban iş Bankasının bu ilk gayen pek lunaı·ak kenclisine yeniden faoilı -
knsı iki sene zarfında sermayesini az zaman zarfında tahakkuk !:!ltik- yette Lulunmok imkan ve fartlnrı 
tamamen ödenmit iki milyon lira· ten sonra banka faaliyetini diğer temin edildı. Bankanın idare sek. 
ya çıkardı. Teşekkülünün üçüncü iktısadi sahalarda da tetmil e~li . li faaliyet, tarzı, hakiki bank~ct -
senesinde, İt Bankası gene Cümhu banka, İptidai maddeleri memleket lı\ı. prensipleri ve metotarı üzerı . 
riyt:t hükumetlerinin müzaheretile le yP.tişen f aaliyetlerile bütün m••m ne kurulJu. Bu suretle ismindeki 
az çok canlanmağa batlayan ve fa- leket iktısadiyatında feyizli te,ir . baııka kelimesine rağmen otuz se • 
aliyette bulunan İtiban Milli ban- ler yapan l:üyük sanayiin kunılmll neyi mütecaviz hayatında, bat"ka· 
kası ile birletti. Bundan sonra yap- sına, işlemesine ve batarılınasına cdık sistemleri ile ali.kası azalmııı 
tığı sermaye arttırması ile serma - çok büyük yardımlarda bulundu. olan z;,aat Bankası, hakiki bir ban 
yesi tamamen ödenmit beş milyon Son zamanlarda gördüğümüz e•cr ka olarak faaliyetlerde bulunma•{a 
liraya çıkan ve ihtiyatları bugün \ lerile de bankanın bu müsbet mı>- \ başladı. Burıun neticesi olarak Zi . 
sermayesinin yarıaına baliğ olan saisine devam ettiğini görmekte • raat Bankası, memleket ziraati
lş Bankası, daima yeni ve inkılap- yiz. t, Bankasının bütün bu faali- ne yardım ve İstihsali tetvik hu -
çı hamlelerle ileriye doğru gid~_n, yeti arasında, umumi olarak dikkat [ sus~ında, ınel :n a~~mlar~a ~~e~ile . 
memleket iktısadiyatmda çok bu • nazarından kaçan ve fakat memle- rnege ba!lad.ı. Şupheaız nufosu -
yu .. k k" ehemmiyet kazan - ketin umumi hayatı üzerind'! in - nun o/o sekseninden fazlası çiftçi 

mevıve kıl" ·1 l b. mide b' kz · IDlf beynelmilel fi>hret ve itibaı-a . apçı. tes;r er !a~an ve yapacak o an ır me ... ette: ~r te .ınıat 
malik yük6ek bir mali mü~ ol- ?!an ~ır hı~?1.etını de kaydemıe . bankaşının bulun ıh.tiy~aı·~ tıı • 
muştur. Memleketimiz dahılınde gı vazıfe lnlırız. Od~ .~nkam~ mamen cevap vennesıne ımkd.n <>. 

1 t . • pi-··'ardıı. yerle.. memlekette tasarruf fikrinm amclı lamazdı. Falat Ziraat bankttmu. • en esas ı ıcarı 7..,.... T f·ı· !arak 1 · · · 
mi olan ı Bankası, milli Türk ve ı ı o yer etnıesı ıçm, yaptı- da, elindeki sanayi ve vesaite ııa • 
ba~kacrlık\aribinde ilk defa ola - ğı büyiik hizmettir. Tasarruf hak 2:u'\n çok yüksek adde.ılilebile:.ek. 
rak ecnebi memleketlerde fUbe aç· kındaki teşviklerin, naıihallerin nisb,.tlercle ve mazi ile luyu ka • 

t ' k d n'ye ve HamburR • ancak umumi mahiyette olduğu ve bul etmiyec:.(k tekilde memleket mıs rr. ıs en e • · ~ h .. b h h h · · ' · 
l . l b beler iki seneye ya· enuz u ususta er angı resnıı • iktısadiyatında hayırlı itler gör-
a açı an u fU b . l k t nim resmi teşekküllerin yapılma - d · E · ı b'l' ki b d 

km bir zamımdan erı, mem e e d • b' • d b d be b u. ının o unıı ı ır , un a.n ~on 
k ··f't b' tt ıgı ır ~ a un an ş u • d 'h .. 1 buhr . . ihracatı için ço mu ı ır ıure e uk I l Bank 1 ra a, cı a~mu an nebce•m 

calı,maktadırlar. İt Bankasının ç se.~-ı·· evve f .. .. ası, mem e- de büyük fiyat ıukutlan karfısmda 
· ·ı il · · d k' kette ılk olarak küçuk tasarrufla- k 1 b 1 1 T·· , muamelatında ve ı er eyı•ın e ı d . . kumbaral ıhd a mış ve una mıt o an ur ... çı'l· 

. ek lik c·· ra yar ım ıçın arı :u . . . ~ 1. . k seyri takip etın , on sene um- d k f b I k I çısınc yar::rım e mı uzatara , oni\ 
huri yet devrindeki memleket iktı • ; ker~. ti~~ = ~ ıı· ay· yeni faaliyet imkanları verecek te 
sadiyl\bnın inkifafı hakkında umu- 1

• gos .er ':1;. e ta ru u e r.I m 1
• şekkül de gene Ziraat bankasıdır. 

mi bir fikir vermesi itibarile de fay çın :ı;n~~ ~'. ya~ulror~fıan a fc3
" ve bu gayeyi en genit surette tahalı 

dalıdır. iş Bankasının teessüs a • ~ar ld' • ugun ~· d .. J.~ .? :fmE f kuk ettirmek için, Cümhuriyet h(;. 
nmclaki ilk hedef ve gayesi, ticari f?kri

0
• .ugunul ~moreı~n~mteumz.naest~:ru kümetir.in müzaheretiı\e istinarlı·n, . 'h . ı nın yer e, ı ı ı •. ı. 

piyasalardaki kredı ı tıyacını mem z· •. t h al sah dak' b Ziraat Bankası devamlı bir suret-
leketin menatii ile kabili telif ola- l • daİ,J' 1 8 

k ~-ıh. ~-· ~~ • le çalıtmaktadır. Cümhuriyet dev
cak cekilde tamamen temine çahş. ugı u. od urbn:ı": eın muc'.?1mhu,~n l- rinde zirai sahadaki faaliyetindE:n 

~ ce erırı en ırı o an u urıve 

maktı. O 2amana ka~~r bu sah~da hükümetinin dinde teşekkül ola • maada Zir:ıat Ba~ası. diğer. s.-..ha
f aı>.liyelle bulunan dıger ecnebı te- rak Ziraat Bankası vardı. Bu ban· !arda ,ve bılhassa tıcarı kredı mu -
şekkiıllerin sırf k~d~. ~üşünc;IP.rİ- kanın Osmanlı impeı·atorluğu 2:\- amelelerinde ~e çok müfit o~u' -
ne ve kendi bususı goruş zavıyele- manın.laki ı.,~aca yukanda anlattı t~. Memleke~n hemen her koşc • 
· .. pt '-'an •• ııtmaların g~<tmız hali bulundugu· .,.kilde lce.ı sınde subelerı bulunması, ve br nne gore va U<J .,.... • • • y- • 1 " d la • b 

memleket ihtiyaçlarına gore !.adıl disin:len beklenilen vazifelerı kıs- y~r erın e smı azamında .a:'~a 
h'h' · · d bu husustaki men olsun -.ıı.nmasma imkan •e.-e. banka bulunmaması, kendısının ve tas ı ı ıcın e, ' ,. · d d mi kred. 

· · k. b ·yük· ebemnı;yeli meıdi Bilhassa Osmanlı devletınin e eva ı surette ı muame -
mesaının co u · · · l ı · ·ı - · ·ı 

J · "'- •ttı'g"ı ve yer taksimi umumi harp mag·lub\\eti e erı ı e ugraşmasını ıstı zam et • 
vardı f Baru ... sının gı ' • · ti. A · d z· B 
ı · : h · d ikraz muam- gibi hususlar bankanın sermayesi. mı, r. ynı zaman a ıraat an-

les,. tı~ı .ker pıyasad"ear, b~nka mu·~· ni tamamen denecek derecede hl • kMı, Cüümhuriyet hükiimetinin ""' 
e crı ı raz ve ıg -· - - f' f' · .. 

1 1 .' · --'l ak' · b' su ketmitti Türk hükumeti maziden ta programının ınanıımanına mu e erıne aıl ~ .... ar, r ıp~ız ır - . . • . • ... 
rl'lte çalışmağa alıfmış dığer ecne- bu vazıyetle ıı.ldıgı Zıraat banka.ı- (Luti en sayı/ayı ~evınnız) 

HA .u. ...... E ENDİLER ! 
BEYEFE DİLER! 

A vrupanın en mühim radyo fabrikası olan 

Cümhuriyet Bayramımızın 

10 •• •• •• numu uncu 
Vesilesile Yeni 

> 

radyosunu 

Piyasaya Çıkarmıştır. 
Bu Makine_Bütün Rakip Fabrikalara Faiktir. 

Bir Defa Dinleyiniz Ve Hükmünüzü Veriniz! 
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Memlekette iktısadi hayatın tef [ 
kilatlanması ve millile,mesi cüm - I 
buriyet ile başlar .. Te,kilatlanmak 
bütün çalışmaları milletin şuurun- 1 

dan çıkan muayyen bir hedefe c:loğ 
ru, program tahtında sevketmek 
demektir. 

Cümhuriyetten evvel sırf Av • 
rupayı taklit tarzında mesela Is • 
tanbulda bir Ticaret odası var idi .. 
Bir esham ve tahvilat borsası var
dı. Fakat bunlar yabancı unsurla
rın hakimiyeti altında, bu hakimi -
yetin idamesine hadim müessese -
ler olmuftu... Camianın yüksek 
menfaatleri kaygusu, menfaatler 
arasında ahenk ve tevazün temini 
arzusu, memleketin iktısaden yük
selmesi enditesi bu tetekküllerin ıi 
nesine giremezdi. 

Cümhuriyetin ilk işlerinden bi -
ri bu müesseseleri İptida millileş
tirm~k, sonra da kuvvetlendirmek 
olmu~tur .. 

Ticaret odaları, ticaret sicilinin 
ihdasile mühim varidat elde etmiş 
ve bu sayede aralarından bazıla -
n, başta İstanbul Ticaret ve Sana
yi odası olmak üzere, Avrupada em 
sallerile hemayar bir derecei mü -
kemmeliyete yükselmittir. Mesela 
bugün İstanbul Ticaret ve Sanayi 
odası, teşkilat itibarile, ticaret ve 
sanayi alemimizin hakiki bir mü • 
mes&;!i, hükumetin en emin bir is
tihbar vasıtası, hariç piyasalarla te 
masları temin ve tevsi edici en iyi 
bir tavaaaut ve tenvir müesse~esi ol 
muştur. 

Bu müessese camianın menfaati 
mefhumunu, eski bazı şahsi, hususi 
emellerin, cereyanların yerine bi -
hakkin ikame edebilmittir. Tica -
ret edalarının mmtakavi olmaları 
da memleketin iktısadi temaili hu
susundaki vazifelerini teshil et -
mektedir •.• Herhalde Cümhuriyet 
bu müesseseleri rollerini yapabil • 
meleri için lazım gelen bütün ve -
saitle tedıi"' etmist:,. .. Bunlann ba 
tına geçenlerin istifaya ueraması 
ve gorgüterinin artması odaların 
faydalarını her gün arttırmakta -
dır. 

' Türkiyede Ticaret Borsaları 
Memleketimizde ticaret borsala

rı umum borsalar hakkındaki 1302 
tarihli nizamnameye tevfikan te! • 
kil t.dilmittir. 

Bu nizamnamenin birinci mad -
desinde borsa; "Tüccar veya ban
ker ve komisyon ve mübayaacı ve 
ko~ sarrafları ve emtea dellilları 
ve kaptan ve sigortacı ve sefine sa
hipleri ve Seyrisefain kumpanya • 
!arının acentalarile doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta ticaret veya 
bankerlik ve tahvilatı umumiye v.a 
sair muamelatı sarrafiye icrasile 
mefgul bulunan kaffei kisanın le· 
c:emmülerine mahsus bir mahal"' o
larak tarif edilmittir. 

Nizamnamenin dördüncü mad • 
clesinde de borsada berveçbi pe,in 
veya vadeli olarak cereyan edecek 

hazeret etmekle bu hususta ff1yant 
kayt hizmetlerde bulunmuttur. 

Ticari ve zirai sahalarda
ki kredi ihtiyacı için bu su
retle tedbirler ittihaz eden 
Cümhuriyet büklimeti diğer 
kredi sahaları için de azami suret
te sarfı mesai etmekten geri kalma 
m1ştır. Bu meyanda yeni batlayan 
aarıayi hareketini tefvik ve sanayi 
teşekküllerinin kredi ibtiyacınr tat
m;n için, Sanavi ve MaRdin !Ja'l -
kasını tesis etınittir. Fakat uzun 
Vilueıı yuz mııyo.ılarca ıira isteyt-n 
memleketimizin sanayiletme hare 
kelini ve bunu icin lazım olan kre
dileri bir hamlede elde etmek şüp
hesiz kabil olamazdı. Fakat hükfi
metimiz gayesini temin için bu ban 
kayı her fırsatta ve her vesilede 1 
takviye ederek müzaheret göster - 1 
mektedir. Netekim son zamanlar 
da Sümer Bank ünvanile yeniden 
ve organize edilen bu bankanın ser 
ınayesi tezyit olunmuf, ve vazifesi
ni tamamen yapmak için lazım o -
lan imkanların devamlı bir surette 
temini için tedbirler ittihaz olun -
muttur. imara mübtaç tehirlere 
yardım için bir Emlak Bankasının 
tla tesisi gene Cümhuriyet devrin
de kabil olmuştur. Emlak ve Eytam 
Bankası ünvanile teşekkül ederek 
sı·ssiz çalışan bu bankamızın bil -
hassa merkezi bükiimet olan Anka
r:ının imarında ehemmiyetli bir his 
sc·i •erefi vardır. 

Bundan maada, küçük esnaf ve 
tüccar kredilerini temin için, son 
zamanlarda lktısat Vekaletinin kıy 
metli teşebbüsile Halk Bankası ve 
Halk sandıkları teşkili de kuvvei 
katibeye gc. 1 miştir. ı 

R.,~;:n 1-,ı kredi mekanizması • 

muamelat "her guna zebair ve.em
tea bey ve şirası, her nevi eşya ve 
ıneskUkatı madeniye bey ve tira -
sı, ~efain sigortası, sefine navlun
ları, berren ve bahren yapılacak 
ena nakliyatı, poliçe ve sipari~ talı 
vilatı devri, devletin tahvilatı umu 
miyefile devairi devletten neşir ve 
ihraç olunup bey ve şirası caiz o -
lan her nevi şirketler ve anonim 
kumpanyaların borsaya kayıt ve 
ithal olunan her nevi eshamı umu
miyenin bey ve devri" hususların
dan ibaret olarak gösterilmiştir. 

Niz~mnamenin hu maddesine 
müsteniden memleketimizde ilk 
defa İstanbulda bir (Esham ve talı 
vilit ve kambiyo ve nukut borsası) 
küşal edilmif ise de nizamname -
nin bu pek eski olan tarihine ba -
karak Türkiyedeki Ticaret borsa -
!arının teessüs ve inkişaflarına bu 
tarihi bir mebde ittihaz etmek doğ 
ru olnmaz. 

Memleketimizin İstanbul, İzmir, 
Adana, Ankara ..• ilh gibi mühim 
iktısadi merkezlerinde birer tica -
ret borsası kütat edilebilmesi için 
umum borsalar nizamnamesinin 
neşrinden sonra daha 45 1sene geç
mek lazım gelmif. 

Saltanat devrinin iktısadi işle
re biiyük bir kıymet ve ehemmiyet 
atfetmeyen mekanizması zaman 
zaman bu yolda yapılan temennile
ri bir an evvel intaç etmekteki lü. 
zum ve zarureti hiasetınemiştir, 
lstanbul Ticaret ve :t.ahire JSorsa· 
sının Muamelat ve faaliyeti ve ge
fİrdiği tahavvül/erle tekcimüller 

safahatı ve sair Borsalar 

İstanbulda bir Ticaret ve Zahi
re Borsası küşadı, Odanın ilk faa
liyet ve tesis senelerinden beri bil
hassa musirrane uğraftığı işlerden 
biri olduğu ve her sene müteaddit 
içtimalarda, komisyonlarda mev
zuubahs olduğu halde saltanat ida 
resinin köhne zihniyeti maalesef 
bu kıymetli ve yükıek dütüncenin 
mevıuı tdtbıke vaz ına nıanı ol
muş ve bu mevani aebebile lstan
bulda Borsa tetekkül edememit ve 
ticari muamelat, Galatada Ömer 
Ahit hanında biç bir kuyut ve şu
ruta tabı olmıyarak cereyan etınek
te bulunmut idi. 

Muasır cemiyetler için tekem
mül etınıf bir buhar makinesinden 
ve bir elektrik cihazından nasıl iı
tiğna edilemezse, borsalar da iktı
saui hayatın tanzim ve tevzininde 
o kadar mübrem bir zarurettir. liu 
zarureti yakinen takdir buyuran 
hükumeti cumhuriyemiz 925 sene
ıinde lstanbulda bir Ticaret ve Za
hire Borsası küşadına müsaade et
mit ve bu suretle Borsanın teessü
süne muvaffakiyet basıl olmuştur. 

Borsanın teıisinde, buğday, ar
pa, bakla, bezelye, börülce, bul
gur, burçak, çavdar, darı, fasulye, 
irmik, kaplıca, kenevir, kepek, ke
ten tohumu, kufyemi, mercimek, 

-·--·~·· .... -.... -
nın iyi bir surette itleınesi için la
zım olan "Bankalar Bankası" va -
ziyetinde bir ihraç bankası memle
kette mevcut bulunmuyordu. itte 
bu noksanı ilk günden beri görüp 
böyle bir bankanın tesisi esaslı ga 
yeterinden biri olan Cümhuriyet 
hi•kumeti iyi bir surette hazırk na
rak bu bankayı da kurdu. Ve Cüm 
huriyetin en yüksek ve muvaffak e 
:;erlerinden biri olarak "Türkiye 
Cümburiyeti Merkez Bankası" iki 
senedir memlekette faaliyete ba~ • 
ladı. ilk vazife olarak, Türk parn· 
~ının fili istikrarını temin ve ida • 
me mesull'yetini üzerine almış olan 
Merkez bankamız, hükumetin kıy
metli yardımile bu gaye uğurunda 
muvaffakıyetle yürümektedir. Sağ 
lam esaslar ve temeller üzerine ku 
rulmuf, müdebbirane ve dure •• di;:3. 

· d,. .,,p· km: hank~ !arın .. 
has bir tarzda idare edilen Merkez 
bankamızdan İstikbalde memleket 
ıçin hayırlı ve verimli netic.,ler 
bekleyebiliriz. Maziden hemen he
men bir hiçten başka bir şey ,,\ma
yan Cümhuriyet rejiminin Banka
cılık sahasında yarattrğı eseder 
inkılabın ve yeni Türk kurtulu~ 
hareketinin en esaslı ibideleı·i ola 
rak kaydedilecektir. inkılabımıza 
ilk günlerinde her şeyde olduğu 
gibi , bankacılıktaki lüzum ve za -
:ruretleri derhal meydana çıkarmak 
kudretini gösteren ve bu eserleri 
yaratan B;.;yük Kurtarıcıya ve ban 
l•aiarın muvaffakıyet yolunda en 
ku"vetli yardımcısı olan ismet Pa
~:'··-. ,.1-.~"'"""İ ,,;11..-1"~""' hi~lerini bitdir .. 
mek, Türk ilctısadiyatında yer a
lan her fert ve her müessese ıçın 
bir borçtur 

f. 

mısır, nohut, un, paspal, razmol, 
susam, mısır unu, yulaf Borsaya a
lınmış ve bunların satışları tanzim 
kılınmıştır. 

Bu zamana kadar pek İptidai ve 
gayrı muntazam surette satılan bu 
mallar borsaya alındıktan sonra 
cins ve nev'ine göre tohumları ve 
mevadı ecnebiyesi tesbit olunmuş 
ve bazı ahkamı umumiye tesbit e
dilmiştir. 

Satışların bu esas dahilinde ce
reyanı temin edilerek 926 senesin
de memleketimizin batlıca ticaret 
ve ihracat maddelerini teşkil eden 
afyon, fındık, pamuk tohumu, tif
tik, yapak, 927 senesinde de ba
dem, ceviz, roza, ıpek, av der'.si 
ve müteakiben de ay çiçeği yağı, 

hathaş tohumu yağı, keten yağı, pa 1 

muk yağı, susam yagı, bey.ı..: ve 

katar peynirlerle zeytin yağı alı
narak bu maddelerin satışlarının 

tanzimi temin edilmiş ve hepsi için 
ayrı ayrı ahkam vazedilmiştir. 

Vazedilen ahkamın tatLik!ni 
kontrol etınek üzere bir de Libo
ratuar tesis edilmıf ve Labor .......... 
hikemi ve kimyevi tahliller, mutas 
sal ve mutavassıt un tahlilleri, un
larda mevadı ecnebıyeı madenıye, 
hatarat ve nebatatı muzirre mua
yeneleri, tiftık, yapaka ve pamuk
larda mahlutiyet ,incelik ve kalın
lık ve mevadı ecnebiye ile sair 
muayene ve tahlilitı yapılması te
min olunmuştur. 

Evvelce Ömer Ahit hanındaki 
gayri mes'ul ellerin tarafgiranı yap 
bğı analiz ve muayt::L.\..:\er •.ı~f' ,.y. ........ 

bitarafane yapdmağa başlanmış ve 
ba hareKet mustanbıi ve tu<-<.ann 
memnuniyetini celp etmiştir. Şim
di bütün satıtlar Borsada cereyan 
etmekte ve günün fiatları kara 
tahtada ilan edilmektedir. 

Cihanı medeniyetle pek sıkı te
masta bulunan Türkiye Cümhuri
yeti umumi ticaretinin günden gü
ne inkitaf ve tevessüü basebıle 

mallarımızın cihan piyasalarına 
arzı ve bu pazarların '6yrini takip 
etınek için dahili ve harici Borsa
larla telgraf servisine ve menabii 
iatihbariyesi kuvvetli ~erkezler
den malumat celp ve neşriyata baş 
la:nıruştır. Bu meyaqda Londra, 
Liverpul, Anvers, Şik~ı;o, Marsil
ya Borsalarile Marsilya Simsarlar 
cemiyeti, Roma Ziraat enstitüsü, 
Cenevrede beynelmilel Argos tir
ketinin bütün dünya risale ve gaze
telerinden alıp gönderdiği kopür
ler mühim bir mevki tutınakta ve 
bilhassa tehbender ve Ticaret mü
messilliklerimizden aldığımız ma
lumatın ilan ve meteoroloji mer
kezinden alınan günlük yağmur 

telgrafları arzu edilen hususatın te 
mininde mühim amil olmaktadır. 

M..ıcun bu neşriyat .aalonda yapıl
makla beraber neşredilen iiat ;.,u -
teni de memleketimizin eıwzak yer 
lerine kMtar gonaerııereıı: \it: ........ 

yo ile ve neşriyat ya~ı.larak müs
tahsil ve erbabı Ticaret cihan pi
yasalarının tahavvülatından ha
berdar edilmektedir. 

Yağmur telgrafları harita üze
rinde o günkü bir gün evvelki ve 

daha evvelki günlere ait olarak 
gösterilmekte ve alaka iJe takip o
lunmaktadır. 

Borsanın kütadından şimdiye 
kadar vazedilen esaslar alınan ted 
birlerle Borsada muamele gören 
mevadın kıymet ve miktarları mer 
but (1) ve Borsaya mukay)'et aza 
adet:eri de (2) Numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Borsanın açılışını takip eden se
neler zarfındaki tezayüdün son se
nelerde devam etmemesi seb<>pleri, 
bütün cihanı saran iktisadi buhra
nın memleketimizde de icri\ ettiği 
tesirden ileri gelmektedir. 

Hükumeti Cümhuriyemizin al
dığı teubırler sayesinde buhranın 
diğer memleketlerde yaphğı tesira
ta nazaran bu fark ehemmiyetli 
değildir. 

Aza adedinin azalmasına gelin
ce : bunun sebeplerini de buhran· 
da aramak lazımdır. lktısadi buh
ranın diğer memleketlerin ticare
tini felce uğrattığı, ve iflasların 

yekdiğerini takip ettiği bir 2aman

da arada görülen fark la,ey mesa
besinde telakki edilmeğe se.ıa ve 

mübeccel Cümhuriyetin 1ktisr<di sa 
hada aldığı tedbirlerin neticesi bu
lunmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen iktisadi 

sahada da inkilap yapmağa azmet 
miş hükumeti cümhuriyemizin ic
raatından mülhem olarak mahsu
liı.tımızın daha ziyade temizlir,ini 
temin için Borsamız bazı karar ve 
tedbirler almağa başlamıştır. Bil
hassa bu sene iptidasından itiba
ren tatbike başlanan yeııi buğday 
ahkamı, buğdayda bir çok Avru
pa liorsalarırida tatbik edilen hek
tolitre usulünün tatbiki, ve Bor
sadaki muamelatta kiloğram esa
sının kabulü, Ticaret hayatmda 
mühim bir havte telakki edilebilir. 

• 
mal, Borsaya ithaiindcm sonra evsalmın tayinidir. 
mu:ı~ yen şartlara göre satışları tan İstanbul Borsası Ör••d.: ittihaz e 
zi ıu olunmuştur. dılerek Cümhuriyetin şu geçen o 

Evvelce bakılarak şekil, koku, senesi z~rfında mem'eketm her t. 
berraklık ve ağza alınarak vaziye- ralmda müteaddit b.ırs.ılaı· açıl 
lı ı .. yın edilen madd~l.?r. şimdi mışlır. Funlardan İzml'·, Trabv>n, 
fr-nniıı •ayin ettiği esı-.slar üzerine Giresun, Adana, Mersin ve ilah. 
laborabıarda tahlil ofımarak res- - .., 
ıııi bir. apora istinaden satılmakta- satımını tanzim etmiş ve en mü 
dır. iltm bir IKtıSd.Ul l.h;u.: .. 111ı; 1 ~ 011.u ..... ~ 

Dür.ya Borsalarının bizi alaka- icap ~·dt-n " standardisation" 
da~ rdcn havadisleri günü gününe doğru mühim adımla.- atılmasın 
alınarak erbabı ticarE'te bildiril- temin Ptıniştir. 
mekte<lir. Borsada muamele gören nıeva 

Resmi dairelerin bilhassa ciheti dır; krymeti umumiye ,j : 

ask• riy-·rıin mubayaJ·ında verilen il.25 32, 6 36, O 05 
malu'?lat muamelatta e~as teşkil 926 56, 9 09, 8 45 
c •,,,, ),teJir. 927 62, 5 35, 7,25 

lst .. r.bul Belediyesi ıin narh tes- 928 75, 1 53, 0,05 
biti de, her hafta Bor .• adan alınan 929 59, 5 99, 6 85 
fiatlara göre yapılmaı< .adır. Bor- 930 40, 5 14, 6 70 
samızm Belediyeye .ol:ger mühim 931 32, 6 76, 6 65 
l>ir hizmeti de tiplerirıın tesbiti ,.e 932 31, 4 14, O bO 

Borsanın bidayeti teşekkülünd<'" 1933 senesi iptidasma kadar her 

Zahıre ve hububat ıçin vazedi
len ahkamın da Eylül İptidasından 
itibaren tatbikine başlanacaktır. 
l-Su ahkam ile temizlığe ve stan
dardızasyona doğru bır tekamul 
te:ı:ın edicerek mahsulatımızuı ya 
L.mcı memleket mah&ulatı ile re
kaoeti teshil edilmektedir. 

'sene Borsada mevcut abone, mübayaacı, simsar ve memur adedini 
~v;,, .. '"'4" ~· cetveldir. 

Borsaya dahil bilcümle madde
lerim.zın müteaddıt nevilerını ıh

tiva etmek ve bu nevilerin hike
mi ve kimyevi evsafını tayin eyıe
mek suretile bir müze teşkil edil-
rn''i"ı' • ..,u ~uu~..::oe ısı'-&dl 1..11c.ı.u"' ....... .; .. 
.!':n cins ve evsafı hikemi ve kim
yevi tahıillerı ve içınde bulunan 
mevadı ecnebiye ve saires! ve tica
ri maddelerin de evsat ve kaııte.e
rı ve mahsullerin her rnmtakanm 
diğer mıntaka mahsullP.i ı ile mu
kı.yesesi temin edilmektedir. 

İstatistik muamelatımız da inki
t<> t -.t.ııekceuır. .l:.vvelc<! yaıımz 

Borsada satılan maddelerin kıy
mt:t, mıktar ve menşe\era nakKın .. 

da i~tatistik tanzim edilirken şim
ı:l ı tmnıarla beraber bütim memle
kt>tin ekin sahaları, i'\tihsal mık
tarlan, ve rekolteleri ile itlıalat ve 
ıh~:ıl'at ve stok miktarları, tesbit 
ve bunlar gerek tahta<l?. ve gerek 
Borsa netriyatile erbabı til'.arete 
ve Jktisatçııara bildiri.lmektedır. 

Günlük Borsa haberlt>rı Radyo i
le dahil ve harice verilmt-ktedir. 

.-laıtahk lstatistıkle:imız cari 
senenin haftaaile bir evvelki haf
tayi, bir sene evvelki ı.aftanın fiat 
ve mıntakalarını ithalat ve ihracat 
~,. f.ltj.t\ı.U gostermet{teuır 

Sene sonlarında mütı·m istihsal 
v. ı!ıracat maddelerımiz hakkında 
bro~ürler ile bu mahsullerin diğer 
ıııemleket mahsuııerıl<! muıı;ayeoe•e 
rı ya...,ı.makta ve satı' mıktar ve 
kıymetleri rakkam ve grafikler ile 
go,terilmektedir. 

Ticari ihtilaflar: Evvelce Borsa
da ancak istişari mahiyette bir ha-

kem ney' eti teşkil edıhı . 1/ ~ tetkik 
ettıği mes' eleye ait ihticaca salih 
bir vesika mahiyetin.].; kararlar 
verir.dı. Halbuki bu şekli tahkimin 
maksadı temin etınediği görülmüt 
ve bayatı iktısadiyenin ve bilhassa 
h"""''~ıu,.ı.(.t mt!"~'ııyc:: •Çıtu.:e t:ıa .ıaya. .. 

de ve en çok tabavvülat ve tebed
dülata maruz kalan ticari mesail 
"" •!Hllaı ıarın sur atı" halli için 
tahkim usulünün yenidt:n tetkik ve 
bu hususta bazı esaslar \'az'ıııı ten 
sıp ı:uereK 929 senesmd-:ı alım ve 
satım ihtilaflarının Borsaca inti
lı ... p edilecek hakeml<'r tarafından 
tetkiki esası kabul edilmiştır. 

Bu esas dahilinde zuhur eden 
ht:r hangi bir ihtııaf derhal Borsa
}:\ bildirilmekte ve Borsaca inti
hap olunan hakemler ihtilafı hal 
ve fasletmektedirler. 1htılafın hal
line dair verdikleri kararlar ayni 
mahl•eme ilim hükum ve kuvvetni 
haıı. bulunmakta ve t_.ruku temyi
zıy<c}e tabi bulunmaktadır. Tem
yiz tarikine tevessül edilmediği 
takdirde karar iktisabı kat'iyet et
mekle ve kaziyei muhkeme ha-

' imi alarak icraya tevdı ve infaz o
lunıf'aktadır. 

Bu ,ekli tahkim ile kavanini u
mumiye esas tutularak mevadı müs 
tacPlede hakem heyetinin ihtiyati 
tedbir kararları bilhassa tarafey
nin hukukunu siyancl hususunda 
pek mühim mevki almaktadır. Bü
tün hı mesail ve ihtilar'\t Borsaya 
ar .ıından itibaren kavımiı:i umu
ıniyenin tayin ettiği müddet ve 
miihl. dere riayet etmek şartile en 
kısa bir zamanda hal olunmakta-

JırH ... , • d 0 l b·ı· k" 1 1 , .asa e ı e ı ır ı evve ce sa- ı 

tışlar r.ayri mes'ul ve taraf gir eller- ı 
J,. ;kl"n istenildiği gibi satılan bir 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 
------ ··-- --- --- --- --- ---

Abone •• , •• 175 180 320 334 340 311 301 287 254 
Mubayacı.,. 21 25 31 28 28 37 32 27 23 
Simsar ••••• 21 26 32 33 34 28 27 31 25 
Memur •• , •• 38 43 52 74 67 42 41 50 41 

------ -~ -- -- -- -- --
255 274 435 467 469 418 401 395 353 

Şirketler 
Memlekette, milli zaferin ta • 

bakkukuna kadar, sermaye toplan 
ması ve tirket teşkili gibi iktısadi 
faaliyetler pek ehemmiyetli değil
di. Eski devirde tetkil edilen fİr
lretler o zamanın pek fena ve sakat 
müdevvenatile azasına ve dola)nİ
Je ticarete kafi derecede müfit oia
nııyordu. Halbuki hadisatı mede • 
niye içinde en ziyade ve en çok ta· 
ha,•vülat ve tebeddülata maruz ka
l-· <ı Rii>.,he yok ki ticari me•aildir. 
Bu noktai nazardan evveli Ticaret 
kanunumuzun yeniden tedvini ihti 
yacı çoktan tahakkuk etmİf bir key 
fiyetti. Cümhuriyet hükumetinin 
kabul ettiği ticaret kanunile iktı • 
sadi harekette batlamıttır. Hüka
metin gösterdiği gayret ve halkın 
verdiği ehemmiyet üzerine yeni şir 
k.otlP.T' ,l"~-~ ... ~" h~sla"'I" ve St2'"" -
maye birikintileri meydana gelmiş
tır. !>ermaye birikintilerinin çoğu • 
nu Anonim tirketler teşkil etmek -
led\r. Eevvelce 61,669,250 Türk li
ra~ı ve 14,750,000 frank sermaye
si olmak üzere 106 tirket mevcut 
iken bugün 158,227,000 Türk lira
sı sermayeli 196 Anonim tirket te
şekkül etıniştir. Cümhuriy ıt hüku
metinin teessüsünden evvel hiç ol
mayan ve yeni ticaret kanunu ile 
kabul edilen Limited şirketleri Je 
şayanı ehemmiyettir. Bugün 113 
Limited şirketi mevcut ve sermaye 
!eri mikdarı 7,477,400 lirayı bul • 
maktadır. Cümhuriyet rejimınin 
yabancı s~rmayedarlara temin et • 
tiği emniyet ve itimat üzerinedir 
ki ecnebi tirketler adedi de gi\ ·k
çe artmaktadır. Kendi memleketle-

rindeki esas sermayeleri 2 milya 
239 milyon 293 bin 927 Türk lira 
sı olan 71 şirket memleketimizd 
ç~lışmaktadır. 

"Anonim 'irket" in zamanımı 
iktısı.diyahnın en mühim bir yuk 
seltici müessesesi olduğurıu bıh<>k 
kin idrak ve bu teşekküllerin artt 
rdmasının kanuni ve ruhi teraitin • 
hazırlamak ta Cümhuriyete naıi 
olmuttur; 

"Tasarruf" bu tetekkülleri 
kuvvet alacakları yegane memba 
dır. Cümhuriyet idaresi halkı ta 
aarrufa, semere verilmesi, bugü 
faydalı olan şuurlu tasarrufa teş 
vik için gerek nümalandmna, ge 
rek emniyet altınll alma hususun 
her şeyi yapmaktadır. Bu hareke 
netice~i biriken sermayelerin en 
fayda verici sahalara, anonim •ir 
ketlerin hisseleri mukabilinde yatı 
rılması, ve bu tekilde kullanıla 
8errneven;n hergün artması, yakı 
iti için hükumetin iste ec -
temin edeceği bir neticedir. 

"DOKUMACILIK MAL2EMEsf· 
BÜYÜK DEPOSU 

BfJIWI NAIA.t 
ISTANBVI. ·SİRKECİ·NVRHAN 21. 

·. . . ~· 
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Her yerde her sınıf halk arasında en çok 
tanınan içki hiç şüphesiz BIRAdır. BiRAnın 
muntazamen kullanılması pek faideli bir 
surette gıdanızı ikmal eder. Yorgunluğu 
giderir, mukavemeti arttırır. Binaenaleyh 

BiRA tamamen ideal bir içkidir 

:m.:er -Yerele 

isteyi• ıi~. 
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Türkiye 
' 

Cümhuriyelinin inkıliiplar 
Henüz onuncu yaşına basan cümhuriyetimiz, bilgi ve kültür bakımından, 

türklüğü baştan başa değiştiren ve ileri götüren büyük inkılap 
hamlelerile, memlekete fikir ve duygu hareketi vermiştir. 

10 
giden
meslek 

yıl içinde: Okur yazarlar sayısı 5 katına, nüfusun °/o 3 ünden °/o 16 sına; ilkmektebe 
lerin sayısı 2; ortamektebe gidenlerin sayısı 7; liselere gidenlerin sayısı 6; 
mekteplerine gidenlerin sayısı 5; yüksek mekteplere gidenlerin sayısı 2 katına varmıştır 

On yıllık cümhuriyetin Türk 
milletine verdiği sayısız iyilikler 
arasında, belki en değerlisi Kül
tür yolundaki atılış hamlesidir . 

Çünkü Şark kültüründen son 
olarak ayrılma ve en yeni, en ile· 
ri dünya kültürünü benimseme işi 
yapılmamış olsaydı, bütün inkıla
bın ve bütün milli ilerleyişin tehli
keye gireceği muhakkaktı. Türkiye 
nin Avrupalılaşması yolundaki 
çalışmalar, memleketimizde aşağı 
yukarı yüz elli yıllık bir iştir. An
cak, bir yandan dini taassuple ver
gi vermek, ötedenberi sultanların 
:ve halifelerin keyfine bağlan
mak yüzünden bu yoldaki bütün 
çalışmalar, mahsulsüz ve semere
siz kalmıştır. Yeniliğe doğru atı
lanlar, büyük halk kütlesinin ru
hunu tanımamış oldukları için, 
her atılıslarında geriye doğru itil· 
mişlerdi;. Damat İbrahim Paşa· 
dan İttihat ve Terakkicilere kadar 
bütün yenileyiciler bu müzmin ve 
sari hastalıktan kurtulamamıştır. 

Yeniliğe karşı gelen cemiyet 
Varlıklarına açıktan açığa saldı
ran, onları yenip alt eden tek mil
li hareket, doğrudan doğruya hal· 
kın yüreğine dayanan büyük cüm
huriyet inkılabı olmuştur. Tarihte 
hic bir benzeri olmıyan büyük ya
ratıcı GAZI MUSTAFA KEMAL, 
Türk milletinin gerçek ruhunu ta
nıyarak, o ruhu fethetmekle mem· 
lekele yeni ve artık geri dönmez 
bir ileri atılış hamlesi vermiştir. 

GAZl'nin derin ve geniş görüş
leri arasında kültür ve medeniyet
çe inkılap mefhumunun köklü bir 
yer tuttuğuna şuphe yoKtur. Milli 
mücadelenin en karanlık günle
rinde, yokluklarla dövüşerek, or
du kurmağa, varan kurtarmağa 
çalıştığı zamanlarda bile büyük 
KURTARICI, yarını düşünmek
ten, yarının Türkünü yetiştirecek 
maarif işlerine ayrı ve derin bir' 
lllaka duymaktan geri durmadı. 
Büyük askeri zaferinin hemen er
tesi gününden başlıyaral,c, bu yol
da çalışmalara başladı. 

Onun, her kelimesi millete ye
ni bir hamle veren, her cümlesi 
geçmişin bir köhne müessesesi· 
ni yerlere geçiren nutukları topla
nır, tarih sırasile okunursa, kafa
sının içinde ne büyük bir milli in
kılap kurduğu ışıklı bir yolda gö
rünür. Milletile birlikte yaşıyan, 
milletine verdiği her öğüt bir sev
gi hamlesile karşılanarak bir in
kılap olan bu büyük millet reisi
nin kültür yolundaki atılışları, şu 
du:aklarda toplanabilir: 

1 - Tedrisatın tevhidi, yani 
maarifin layıkleştirilmesi (Mart 
1924) 
. 2 - Medeni serpuş ve kisve

nin kabulü, tekkelerin ilgası, Ule
ma kisvesinin tecdidi. (Ağustos 
1925) 

3 - Harf ve yazı inkılabı (A-
ğustos 1928) 

4 - Tarih inkılabı (1929) 
5 - Dil inkılabı (1932) 
Bütün bu inkıl~p hamlelerinin 

nıahsulleri, cümhuriyetin on yıllık 
kültür hareketi ve cümhuriyet ma
arifinin on yıldanberi ileri doğru 
attığı adımlar şeklinde görünür. 

Layik Türk ilminin kuruluşu 
Büyük zaferden sonra yeni Tür

kiye devlefaı.i kurmağa başhyan 
ULU GAZJ, ilk hamlelerini Türk 
çocuklarının ruhundan dinci nü
fuzları silmeğe tahsis etmiştir. Da
ha zaferin ertesi günü, Türk ka
dınlığının örtülerden ve kafas. 
!erden kurtarılmasile büyük yeni
lik hamlesine başlıyan MUNCI, 
Türkün temiz ve müsbet ruhunu 
karaltılar içinde bağlıyan halife
lik, şer'iyecilik, medresecilik, tek
kecilik .. gibi kara kuvvetlerle dö
ğüşmeği inkılapçıhğının ilk görü
nüşleri sırasına koymuştur. 

1924 martında, lzmirde harp 
oyunları biterken, GAZI, milleti
ne yeni bir gidiş yönü çizen bir nu
tuk söyledi. Bu nutuk, Türk mil
letinin kültür yenileşmeainde ilk 
temel ta,ı olmuştur. Dine ait olan, 

yahut din işlerile bağlanan tedris 
sistemleri bu nutukla ortadan kalk 
mıştır. 

Sarıklı kafaların idare ettiği 
eski imparatorlukta medrese ve 
tekke, iki korkunç hayaletti. Bu
ralara giren genç Türk yavruları, 
tabiatin, milli mirasın, fıtri duy
guların yüreklerine koyduğu neş'e 
den, benlikten uzaklaşırlar, boş
ta dönen değirmen taşları gibi, 
medrese mantığı, yahut tasavvuf 
tahayyülleri içinde eriyerek kofla
şırlar, bönleşirlerdi. Eski medre
selerin bilgi kaynağı, asırların m( 
deni tekamülleri arasında kuru
muş, su vermez olmuştu. Fakat 
dini bir taassupla medreseye bağ. 
!ananlar, softalığın fodlasına ve 
askerlik muafiyetine takılanlar, 
bir türlü bu kurumuş pınardan ay
rılmak istemiyorlardı. Öğrendik
leri medeni dünyanın bilgilerin· 
den bütün bütün ayrı şeylerdi. 
Bildikleri hayatın hiç bir sahasın• 
da tatbik mevkii bulamazdı. Bu
nunla beraber, başlarındaki sarı
ğın şahitliğine güvenerek, her yı· 
lın üç ayında köy köy dolaşırlar, 
bir yıllık yiyeceklerini kazanırlar, 
kalan dokuz ayda da medresenin 
bir köşesinde en eski, en iptidai 
şartlar içinde miskin, fakat beda-
va bir hayat sürerlerdi. 1 

imparatorluk, bütün cephesi ü
zerinde inhitata düşmüş olmasay
dı, dünyanın umumi tekamülünü 
takip ederek komşularile at başı 
beraber yürüseydi, Fatih ve Süley. 
maniye medreselerinin de Ox
ford , yahut Cambridııe gibi birer 
U_ıı~iteye dönmesi belki müm
kün olurdu. Fakat tarihin umumi 
akışı, böyle bir neticeye doğru yü
rümemişti. Medreselerin ıslahı yo 
!unda verilen bütün emekler bo
ta gitmişti. Beşik ülemalığı sis
temi medreseyi değersizleştirmiş, 
gerçekten bilginlere zamanla kı· 
ran gelmiş, medrese yalnız taas· 
subun direği üzerinde durabilir, 
aksak ve kağşamış bir müessese 
kesilmişti. imparatorluk tarihinin 
son iki asrı içinde hep geriye ba
kan, her yeniliğe karşı koyan bu 
müesseseye , gülünç bir vehmile, 
en cebbar reisler bile el uzatmak
tan ürkmüşlerdi. ikinci Mahmut 
gibi kan içinde yüzerek bütün ken
dine karşı gelenleri ezip bitiren 
müstebitlerin bile medreseye kar
şı çekingen davranmaları, Musta
fa Reşit gibi en ileri yenilikçilerin 
bile softaları ele alı;nak yolunu 
tutmaları, halkın içinde de sarık
lıya karşı korkak bir söz d•nlerlik 
uyandırmıştı. · 

Türk cümhuriyeti, milletin yü
reğinden kopup gelen sevgi ve 
saygıya güvendi. Bu el sürülmez 
sanılan kara ve karanlık taş du -
varların bağrına ışıklı elini uzat
tı. Türk kültüründe kapkara bir 
leke olan bu bitkin ve yırtıcı var
lığı bir çekişte söküp kopardı. 

Medresenin korkunç karanlığı 
yanında, tekkelerin hala orta çağ
lardan kalma bir İptidailikle hal
kın ruhunda yaşattığı tasavvuf 
heyülası da vardı. Softaya nispet
le biraz daha açık fikirli gibi gö
rünen dervişin de cemiyet için
de rolü, insanları geriye doğru 

almaktı. Medrese, hiç değilse, 
mantıkla hareket ederdi. Bu man
tık, ne kadar gerici olursa olsun, 
ister istemez, bazı kere yeni fikir
lere de vergi vermek mecburiye
tinde kalabilirdi. Fakat, tekke, yer 
yüzünden gözünü çevirmiş, insan
ların yaratıcı kudrete hululüne 
İnanmış ruhile, müsbet bir asrın 

içinde en yaşıyamıyacak bir haya
lilik doğuruyordu. Bu vehimlerin 
içinde beslenen Türk milleti, seci
yesini kaybediyordu: Kendi ko
lunun gücüne güvenen dedelerin 
cılız yavruları, miskin miskin mu
kadderata boyun eğmiş, bilmem 
hangi hocanın' mundar nefesinden 
tifa, bilmem hangi şeyhin pis tü
~ürüğünden deva bekler zavallı
lara dönmüştü. 

Tarihin başladığı günden da
ha çok eski bir zamandanberi, 

Va;gaılfi1: ülQ>ırc!ılhlDm N~~MI 
kafasının ve kolunun kuvvetile 
dünyaya hakim kesilmiş olan Türk 
milleti, kendisini miskinlik için
de ölüme sürüklüyen bu müesse
selere daha fazla tahammül ede
mezdi. Milletin öz göğsünden ko
pup gelen, tarihinin akışını bile 
değiştiren MiLLi KAHRAMAN 
bir yumrukta bu sinsi yılanları ez
di. 

Medrese ve tekke denilen bu ka
ra kuvvet müesseseleri, hep halife
lik denen mevhum kudrete daya. 
nıyordu. Kendisine ve memleke
tine karşı birleşmiş gördüğü Hı-
. · •tiyan dünyasına mukabil bir 

\. 
' 

ruhunu tanıyan BüYOK GAZI 
biribiri ardınca bu yüz yıllardan
beri Türklüğü öz yolundan ayırmış 
kara kuvvet kaynaklarını yerlere 
serdi. Hele halifeliğin kalması için 
günün en geniş ve en serbest dü
şünür sanılan kafa ve kalem sahip
leri bile uğraşır, dururken, kimi 
doğunun, kimi 'batının nazariyele
ri içinde boğulmuş, milletinin iç 
varlığından habersiz bilgin taslak
larının rağmına, milletin içinden 
kopup gelmiş olan milli KAHRA
MAN, bu son zinciri de bir tek vu
ruşta kırıp attı. 

Halifelik denen, fakat ele ge· 

dini yıl yıl arttırmaJc suretlerile 
kendisini göstermeğe başlamıştır. 
Bu, cümhuriyet devrinde hiç ak
samıyan bir ileri gidiş manzara
sındadır. Her yıl memlekete bi
raz daha fazla mektep binası, bi
raz daha çok okutur, okur yazar, 
mektepli getirmiştir. 

1925 ağustosunda yenilik bi
nası tamamlanmıştır. O yıl, tek
keler de ortadan kaldırılmış, sarık 
sarabilecekler kanunla belli edil
miş, kadın, erkek Türk vatandaş
ları için medeni kılık ve medeni 
başörtüsü kabul olunmuştur. 

Böylece, cümhuriyetin ilanından 

. Türk inkılabı en önce bu insanı ve bu zihniyeti yendi. Cümhuriyet Türkü şimdi basında sapkasile, 
L~~İn kökünden kolay ve düzgün allabesile, Cemiyet içinde erkeğine müsavi kadınile, ' özleş~ekte olan 
dılıle, medreseden, tekkeden taassubun bütün bağlarından sıyrılan, medeniyet dünyasına serelli bir 
uzuv olarak giren yeni ve ileri bir insan olmuştur! O, yalnız bununla kalmıyor. Şimdi bu med~niyet dün
yasına geçmişini ve geleceğini haber verecek en yüksek ve en çetin bilgi dağlarının tepelerine doğru 

Türk cihangiri hilal birliğini kur
mayi düşünmüş, buna alet oL"..· di
ye Halifeliği eline almıştı. Onun 
çocukları, boş ve manasız azarnet
lerine bu ünvanın taktığı haşmet 
ve darata kapıldılar. Saraylarının 
içincl.e bile kendilerini Südanlı bir 
zencının dar kafasına esir eden 
zavallılıklarını bu kof Unvanlarla 
örtmekten zevk duydular. işte böy · 
lelikle Türk beylerinin öz büyük
lükleri Bizans sara:euın zevkleri, 
Halifelik hayalinin vehimleri i
çinde hiçliğe düştü. Kendilerine 
beylik veren milletlerinden uzak
laştılar. Yabancı müesseselerin va 
himesine kapılarak kendilerini 
de, ellerinde tuttukları koca im
paratorluğu da yıkıma sürükledi
ler. 

Medrese ve tekkeyi yıkmak i
çin ilk önce onun son direği olan 
sultanlık ve halifelik ortadan kalk 
mak gerekti. İçeride ve dışarıda 
herkes Türkleri bunlara çok bağ
lı sanıyordu. Sultanlık kaldırılır

sa Türklerin hakimiyeti de artık 
yatamaz sananların hayret dolu 
'gözleri önünde, milletin gerçek 

hrmanmaktadır ! 

çirildiği gündenberi Türk tarihine 
hiç bir faydası geçmiyen hu ka
ra varlık ortadan kalktıktan son
ra, medresenin ve onun vereceği 
ölü bilğinin de hiç bir yeri kalma
mıştı. işte bunun içindir ki hali
felikle beraber şer'iye ve evkaf 
vekaleti ve medreseler de orta
dan kalktı. GAZl'nin nutku, 3 
mart 1924 te Büyük Millet Mecli
sinin kararile bir kanun oldu. 
Bu kanun milli Türk devletinin 
layikleşmesi demektir. 

Tedrisatın tevhidi kanunu adı
nı alan bu milli karar, Türkiyede 
cümhuriyet maarifinin temel taşı 
olmuştur. Bir kere mektepler, di
nin kafa karartıcı zincirinden kur
tulduktan sonradır ki maarif ile
riye doğru büyük bir atılış almış, 
memlekete yeni, yeni ruhlu, yeni 
fikirli gençler yetiştirmek yolun
da büyük eserler vücuda getirmiş
tir. 

O günden başlıyarak elde edi
len neticeler, mekteplerin sayısı
nı, muallim ordusunun kuvvetini, 
memlekette okur yazarların nispe· 
tini, mekteplere gidenlerin ade- ,· 

daha iki yıl hile geçmeden Tür
kiye halkı ve Türkiye irfanı fayık
lık medeniyetinin içine girmiştir. 

Harf ve yazı lnkıh\bımız 
Layık ve medeni kültür yolun

.da ikinci durağımız, 1928 yılında, 
başa çıkarılan harf inkılabıdır. Bu 
inkılap , tek başına, milletin kül
türünde ve zihniyetinde bir ana 
değişme demektir. 

Osmanlı imparatorluğu adını a
lan tarihe karışmış müessese, hal
kın bilgisizliği üzerine kurulmuş, 
bir varlıktı. lstanbulun fethinden 
sonra Osman oğullarından tahta 
çıkanlar, eski Bizans kayserlerinin 
doğrudan doğruya yerine geçmiş 
adamlar gibiydi. Bunların Türk 
milletine, Türk ruhuna, Türk hal
kına ve onun İsteklerine, ihtiyaç
larına hiç bir değer verdikleri yok
tu. Kendi hassa ordularını ya
bancılardan devşirirler, halkı kö
rükörüne kendilerine itaat ettir
mek için bilgisizlik içinde bırak
mağa çalışırlar, dini de, orduyu 
da, saltanatı da hep bu yolda kul-

lanırlardı. 
' Türk milletinin kendisini tut-

saklığa götüren imparatorluk reji
minden sıyrılarak kendine gelme
si, bu temelleri kökünden yıktı. 
Türkiye cümhuriyeti halkın bilgi
si üzerine kuruldu. Bu milli dev
leti kuran BUYUK ŞEF, her şey
den önce, İmparatorluğun karan
lıkta bıraktığı halkı okutup yaz
d,rmak amacına doğru yürümek 
istedi. 

GAZI, milletin bilgi ile can· 
landırılmasma ne büyük değer ver 
diğini, daha lzmirin geri alınma
sı güıılerinde, bundan sonra ne 
yapmak istediğini soranlara: 

- Memlekete maarif vekili o
larak hizmet etmek isterdim, 

Sözile göstermişti. 

Okur yazarların memleket i
çinde nispeti o/0 5 - 6 derecesin
de idi. Halk okuyup yazma gibi 
en basit, en ilkin bir insanlık )iizj. 
mesini bile yerine getiremiyordu. 
Medeni dünyada okur yazarlar nis 
peti % 50 den aşağıya düşmezken, 
bu gerilik Türk gibi en istidatlı 
bir milleti herkesin gözünde kü
çük düşürüyordu. 

Türklüğün yüksek değerini yer 
yüzünde en yakından ve en iyi ta
nımış olan GAZI, bu küçük düş
men~~ acısını duyuyordu. Onu 9 
ağustos 1928 de Sarayburnu par
kında söylediği nutkunda şöyle 
ifade etti: 

"- •.• Bir milletin, bir heyeti 
İçtimaiyenin yüzde onu, yirmisi 
okuma yazma bilir, yüzde sekseni 
doksanı bilmezse bu ayıptır. Bun
dan insan olanlarm....J1tanması la
zımdır. Bu millet, utanmak için 
yarat.lmış bir millet değildir. if
tihar etmek için yaratılmış ve if
tiharlarla tarihini doldurmus bir 
millettir. · 

"Fakat, milletin yüzde sekseni, 
'doksanı okuma yazma bilmiyorsa, 
bu hata, bizde değildir. Türkün 
seciyesini anlamıyarak, kalasını 
bir takım zincirlerle saranlarda
dır.,, 

Bu acı boşluğu doldurmak için, 
bir yandan halka bilgiyi sevdir· 
mek, öteyandan da bilgiyi halk
laştırmak, kolaylaştırmak gerekti. 
Halka sadece okuma yazma öğret
mek için öyle bir yazı lazımdı ki 
harflerini öğrenince onu kolayca 
okumak ve yazmak mümkün ol
sun. 

Eldeki yazı, bu lüzumun sanki 
tamamile aksine hizmet için yapıl· 
mış gibiydi. 

T i.irklerin müslümanlığa girme
sinden sonra Arap yazısını be
nimsiyerek kullanmağa başladık
ları harfler, ne dünya medeniyeti
ne, ne de Türk di'!inin tatbikine 
uyar şeylerdi. 

Dünya medeniyeti soldan sağa 
doğru yazılan, basmada ve maki
ne de tek tek yazılabilen, her harf 
bir sese delalet eden bir yazı üze. 
rine kurulmuştu. Arap harfleri İ· 
se sağdan sola yazılan, biribirine 
bitişen, yalnız, başa, ortaya, sona 
bitişik ayrı ayrı şekilleri olan, 
Türk seslerile hiç bir uygunluk gös 
termiyen harflerdi. Bu yüzden 
matbaalarda mürettiplerin önüne 
619 kasa koymak lazım geliyor· 
du. 

Türk dilinin tabiati sadalı 
harfler üzerine kurulmuştu. Bizde 
her harfi bir sadalı okutur. Arap 
harfleri ise sadalı harften mahrum 
du. Sadalı harf yerine kullanılan 
dört şeklin her biri aslında birer 
sadasız harfli. Elif, bir hemze, 
vav bir ·V, ye, bir y, he bir h idi. i 
Bunlar sadalı harf olarak kullam· 
lırken bile ne sesi verdikleri bili· 
nemezdi. 

Elif hem a, hem e, hem de baş• 
ta bulunduğu zamanlar yerine gö
re i, ı, o, u, ö, ü seslerinden her 
birini verirdi. He kimi a, kimi e, 
kimi h idi. Vav bazı kere o, bazı 
kere u, bazı kere ö, bazı kere ü, 

( Liıtlen sayılayı çeviriniz) 
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bazı kere de v okunurdu. Yenin 
i, ı, u, ü, y sesleri verdiği olurdu. 

Sadasız harflerde de Arap al
fabesinin Türk diline uymadığı 
besbelli idi. Zel, dat, zı, ayın, hem
ze, je, se harfleri Türk talaffuzun
da hiç olmıyan sesler gösterirdi. 

Türkün t si için iki harf (te, 
tı), s si için üç harf (se, sin, 
~at), h si için üç harf (he, ha, 
hı), d si İçin iki harf (dal, dat), 
z si için dört harf (zel, ze, dat, 
zı) kullanılırdı. Buna kartı Türk
çenin a, e, o, u, ö, ü, i, ı, sadal / 1 

harflerile ğ yarım sadalısı hiç hır 
,ekille gösterilemın, ince k, ince 
g, y ye yakın g, sağır ve g-.mizden 
söylenir n sesleri bir tek harfle 
( kef) yazdırdı. 

37 harften tekilce biribirine 
benziyen ve yalnız noktalarla ay
rılanlar 23 e varırdı. Bunlardan 
iki takım (be, pe, te, ae grupu İ· 
le cim, çim, ha, hı grupu) dörder 
harfli; bir grup (rı, ze, je) üç harf 
li, be, grup (dal • zel, sin • fin, 
sat - dat, tı - zı, ayın - gaym) iki
'er harfliydi. 

Hülasa, okuyup yazma aleti olan 
alfabemiz bu ite yaramıyordu. Bu
mı ıslah etmek,dile uyar bir Kılığa -
sokmak için yüz yıla yakın zaman 
sarfedilen emekler de boşa gitmit" 
ti. Vav lara, keflere itaretler koy
mak, sadalıları fazla kullanmak 
yolundaki t~ebbüslerden hiç bir 
şey çıkmamı,tı. lmli. güçlükleri yıl 
!arla okumu' adamları bile yıldı
rıyordu. Bir kelimenin ha ile mi, 
hı ile mi yazılacağını en bilginler · 
bile zor kestiriyordu. 

Medeniyete doğru atılan, yepyeni 
bir millet halinde di.l.ıyanm önüne 
çıkan Cümhuriyetçi Türklere yeni 
bir alfabe, kolay, medeni, temiz 
bir yazı 18..zımdL 

işte 1928 yılında BOYOK GA
ZI bu benzersiz inkılabı 
b~ardı. B. M. M., daha 1925 yı
lında takvimi de değiştirmif, 1341 
yılından sonra yılı 1926 sayııı.ile al
mı,tı. 1928 de eski rakkamlan da 
ıı.th. Bütün dünyanın kullandığı 
rakkamları aldı. Bu kanun müza
keresi esnasında harfler meselesi 
de ortaya atıldı. Gazeteler bir za
mandanberi bu ifle uğr~maya bat 
lamışlardı. "Milliyet,, başka arka
da,ları arasında en önde olarak 
hu büyük mücadelede çalı_tmıt ol
mayı kendi tarihinde bir iftihar 
sayar. 

Matbuatın ve Meclisin tercüman 
olduğu fikir cereyanını benimse
miş Maarif Vekaleti bir encümen 
İ< nrdu. isi tekııik bakımından tet
kil< etti~eğe bafladı. Ortaya bir 
çok teklifler kondu. 

Bu sırada lstanbulu şereflendir
mi~ olan ULU TORK INKI
L \PÇISI 9 Ağustos 1928 akşamı C. 
H. F. sının Sarayburnu parkındaki 
yaptığı müsamerede bir nutuk söy- I 
lcdi. Bu nutuk, Harf inkılabının ila 
nı, Dil inkıliibımızm da temel dire
" 'd' gı. ır. 

: Er~esi gününden b~lıyarak bü-
tün Türkiyede tarihi ~ırtan bir 
milli atılış görüldü. Milli Türk or
dl.ısunun büyük Bafkumandanı, 
T i.:rkiye Cümhuriyetinin Batreisi, 
bu defa da Türk milletinin Batmu
a!limi oldu. Vekillerden kundura 
boyacılarına, profesörlerden ha
mallara kadar herkes yeni Türk 
hm·fie rile okuma yazma öğrenme
ğe koyuldular. 
Dünyanın hayretten fallafı gibi 

açılmış gözleri önünde Osmanlı 
imparatorlarının debdebelerine yu
va olıııuf olan Dolıııabahçe sarayı 
bir dershaneye çevrildi. (BU
YUK Şef) in teref vencı em
rile bu satırları yazan değersiz mu
allim, Süfera kabul salonunda gün
lerce konferanslar vererek, yeni 
harflerin kolaylıklarını, iyliklerini 

1 
tanıtmağa başladı. Yirmi gün sü
ren bu hararetli faaliyetten sonra, . 
29 ağustos 1928 de mebusların, 
profesörlerin, bilginlerin, gazete
cilerin, ediplerin, fikir ve kalem a
damlarının toplandıkları bir kurul
tay, GAZİ'nin reisliği altında, ye
ni Türk harflerinin kabulüne ka
rar verdi. ... 

Türklerin şaqlı BAŞMUALLlMl 
T ekirdağmda, Buraada, Samsun
da dolaftL Milleti okuttu, imtihan 
etti. Onun ferefli BAŞVEKlLl Ma
latyaya kadar muallim olarak git
ti. B.M.M. de açılır açılmaz yeni 
Türk harflerinin kabulü kanununu 
tasdik etti. 

Harf inkılabı, dünyanın inan
mıyan gözleri önünde, Türk mille
tini birdenbire yükaeklere çıkaran 
büyük bir hamle olmuttur. Bunun 
verdiği neticeler, kültür yolunda 
ileri atılışlarımızın en parlak mah
sulleri olarak sayılabilir. 

Millet mektepleri ve okuma 
seferberliği 

edenlere umumi dersler verilmeğe 1 
batladı. BOYOKREİS'in emrile 
gene bu satırları yazan, C.H.F .nın 
Beyoğlu merkezinde Erkek Mual
lim mektebinde umumi konferans
lar verdi, Radyo ile bu konferans
ları daha fazla yaymaya çalı,tı. 
Bunlar, sadece bir başlangıçtı. 
Hal.le dershaneleri, daha sonra 
resmen açılan millet mektepleri 
tahsil çağında olmıyan yeti~mit 
halka okuma yazma öğretmek i
çin çalı,mağa batladL 1927 yılın
da Türkiyede 14 milyon nüfus i
çinde ilk mekteplere gidenler ha
riç olarak 685040 okur yazar vardı. 
Bu da ancak yüzde S demekti. 1932 
de 17 milyon nüfw içinde gene ilk 
mekteplere gidenler hariç olarak 
okur yazarlar 2,013,255 e vardı. O 
kur yazarlar sayısı 4 katına, nispe
ti de 2,5 katına varmıt demekti. 
Hesabın dıtında tutulan mektep

lileri de katalım: 
1932 de mektepliler 349,580 den 
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1% 
ibaı:et iken 1931 • 1932 ders yılın
da 593;593 e varmıftu. Bunlarla 
birlikte okuryazarlar sayısı 2 mil
yon 606,848 olur. Henüz istatistik
leri çıkmıyan 1932 • 1933 den yılı
nın mahsulleri de ayni nispet ü
zerine ilave olunursa Türkiyenin 
bugünkü 17,500,000 ııüfusu içinde: 

Mektepli 625,000 
Okur yazar 2,500.000 

3,125,000 
olarak: okur yazar İnsan sayıla
bilir ki bu da yüzde 20 demektir. 
Yüzde 7 den yüzde 20 ye bu yük. 
selit, Harf inkılabının henüz bir 
kaç senelik bir mahsulü demektir. 

Bu da henüz bir ba~langıçtır. i
lerisi daha süratli gidilerek mille
tin yüzde yüzünü okur yazarlat
tırmak hedefine doğru bir a .ılış 
halinde gösterecektir. 

Yetişkin halkı okutma yollarının 
claha esaslı bir yolda tatbikidilin de 

süzgeçten geçerek halkçı bir kılı
ğa konulması, hele ~ırlıcı yaban
cı ıstılahlar yerine türkçe ıstılahlar 
alınması, tahsile yepyeni ve pek 
büyük bir ileri atılış verecektir. 

Oz lliıl<~tn i n u~er tu'ması 
Harf inkılabının ikiru:i mahsulü 

mektep kitaplarında ve bütün ya
zılarda türkçeye değer vermesi 
olmu~tur. Gramerlerden Türk ço
cuğunu şa'ırtan Arap ve Acem dil
lerinden alınma kaide kaldırılmıt, 
yazılarda arapça ve farsça sözler 
azalmağa, hele arapça cemiler, 
tesniyeler,müennesler,farsça terkip 
!er hiç görünmemeğe batlamıştır. 

Daha bir çeyrek asır önceye 
kadar bütün güzelliği bu sözler, bu 
terkipler yapar zannı ya,ıyan mesn 
leketimizde de öz dile doğru bu a
tılı~, kendi batına, bir büyük inkı
lap demekti. 

Yeniden bir takım azalarla kuv
vetlendirilmit Dil encümeni, yeni 
!.lir T,irkçe lugat, Türk dilinin ken
di üremelerini ve kurallarını gös
terir yeni bir gramer, Türkçe. Fran 
sızca bir tercüme kamusü ve Türk
çe ilim ıstılahları vücuda getirmek 
üzere bir program çizerek çalıtma
yn batladı. 1929, 1930 yıllarında 
çalıştı. Fakat henüz çalıtmalarının 
mahsullerini ortaya koymağa va
kit bulamadan, 1931 yarısınqa tah
sisatı kesildiği için dağıldı. 

Bununla beraber, mekteplerden 
Arabi ve F ariai derselerinin kaldı
nlmau, gramerden Arabi ve Farisi 
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kaidelel'inin çıkarılması, yen,i nes • 
lin ruhunu Öz tükçeye çevirmitti. 

BOYOK GAZİ, dil üzerine çalıf 
mala" işini de böyle yarım bırak
madı. 1932 de dil kurultayı ile ye
ni bir atılış kendini gösterdi ki 
bundan da biraz atağıda bahsede-
ceğiz. 

Yazma vs basmanın 
makineleşmesi 

Harf inkılabmın üçüncü neticesi 
de yazma ve basma itlerinin ma
kineleşmesidir. Teknik medeniye
tin en açık vasıflarından biri, her 
şeyi makinele,tirmektir. Arap harf 
lerile yaznnızı matbatt ve yazı ma
kinesi tekniğine sokmak dünyanın 
en zor, en ağır işlerinden biri ol
muştur. tık matbaayı keşfinden ta
mMn iki yüz yıl sonra açtığımız 
zaman yalnız bir türlü harf servisi 
koyabilmiştik. Tanzimattan sonra 
matbaacılık, yalnız devletin bir te
'cbbüsü olmaktan çıkıp ta, fertler 
de matbaa tesisine baflayınca harf 
kalıplarını dökmek, havalarını ta
yin etmek yolunda bir çok güçlük
ler çekilmitti. Şinasinin, Ebuzziya
T evfik Beyin, en sonra Ahmet Ih
san Beyin himmetlerile nefasete 
doğru yol alan matbaalarımız bir 
türlü kolaylatamıyor, makinele
şemiyordu. Her ahlan adım, harf 
kasalarını çoğaltıyor, mürettiplerin 
gözlerini bozacak, kargacık burga
cık bir kargaşalık yaratıyordu. Öy
le ki her matbaa mürettibiniq önün 
de 619 bölüğe ayrılmı' harf kasala
rı korkunç bir Kaos halinde duru
yordu. Mürettipler, musahhihler, 
canlan çıkarcasına çalıttıkları hal
da ge.ııe dizi ya:nlqı matbaaların 
deva kab etmez hi.r illeti halin
de ıı~ cidiyordu. 

Yeni lurk harfleri, .birdenbire 
matbaa kasalanm 619 dan 70 e in
dirdi. Artık öyle bir harfi yalDD, 
bafta biti.fik, art.ad. biti • , sonda 
biti§ik türlü ~ileri kalmamqtı. 
29 lıarf, 29 kalıpla gösteriliyordu. 
Büyük ve kiiçiik harflerle 58 e Ya
ran bu kalıplara 1 O rakkamla bir 
kaç tenkit İfareti ilave edil.ince i!-

Türk kı:::. hayatın her wlu.a için 
yetişiyor 

bitiyordu. 
Matbaaların aldığı ge it nefesi 

yazı makinecileri de aldılar. Pek 
çok zahmetle, nzun denemelerden 
sonra yayılabilen Arap barflerile 
yazı makinesi o kadar karıfık, o 
kadar zevksiz, o kadar kullanması 
güç bir halde idi ki hemen kimse
nin makine ile yazmağa rağbet etti 1 
ği yoktu. Halbuki yeni Türk harf
leri dünya yazı makineleri klavye
sine kolaylıkla ızyuyordu. Bu harf
lerin kabulünden sonra ya.zr maki
neleri ve daktiloluk memleketin 
değerli bir iti halini aldı. bir çok 
memleket çocukları bu yüzden ha
yatını kazanmağa batladı. 

Bu klaviye biraz sonra matbaa
lara geçti. Entertype, Linotype 
makineleri, matbaa mürettipliğini 
de bir daktiloluk haline getirdi. 
Artık kasalar birer süs, yalnız ser
levha ve tezyin yazılarında işe ya
rar bir fazla alet halini aldı. O ka
saların önünde gözlerini yora yora 
uğraşan mürettipler, medeni bir 
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milletin yazı dizdiricilerine yaratır 
bir necabetle makine kli.viyeleri
nin b~ına geçtiler. 

Matbaalara 1929 yılı batında 
giren yeni harflerin dört yıl için
de yarattığı yenilik, kolaylık, gü
zellik ve medenilik, gazetelerimi
zin, mecmualarımızın, kitapları
mızın bugünkü sevimli yüzlerini 
yaratmıştır. Artık bütün medeni 
dünyanın usullerile makineleşen 
matbaalar, matbuat alemini yeni 
bir inkip.fa doğru götürmek için 
bütün tekııik vasıtaları elde etmi'
tir. 

Bunun daha ileriye doğru atıl
ması bir zaman itidir, Okuma yaz
ma sahası şimdikinden daha geniş 
nispetlerle nçıldıkça bu inkitaf ta 
kendi kendine ortaya çıkacaktır. 

On yıllık matbuat hayatımız 
Ciimhuriyet, kendi matbuatını -

yalnız makine bakımından değil, 
öz ve iç bakımından da - gene ken
di yaratmıttır. Cünıhuriyetin ilanı 
haberi üzerine en serbest düşün
celi, en ileri sanılan gazetelerin bi
le dili •. hiç değilse - bu ilanı "ça
buk ve mevsimsiz,, bulmağa müte
mayildi. Az önce "Hakimiyet mille 
tindir demek cümhuriyet demek
tir." diyenler bile. T.B.M.nin bu ka 
rarını birdenbire verilmiş saymağa 
kalkmıflardı. 

Matbuatm bu geri kalışının sebe
bi, Ankarada baflıyan ve açılan 
geni' ileri hareketin, batlı merke
zi lstanbuJda olan matbuatça he
nüz iyice anla,ılmamış olması idi. 
O zamanın gazetelerini okuyanlar 
ve gün gün yazılan yazıları biri
birlerile kartılaıtıranlar, .CSyle ga
rip .bir manzaranın önünde kalmıt· 
larılır: 1 

Gazete batmuharrjri Ankaraya : 
gj.der, Cümhuriyet bqlarile görü
,ü.nce, oradan, yahut döniqte he
men yazdığı yazdar, Ankaranın 
canlı örneği olduğu yenilik ve i
lerliğin lehinde olurdu. Fakat ara
dan biraz -an geçince, Ankara 
intibaları unutulmağa, lstanbulda 
için için itliyen muhalif cereyan 
turada burada göriifmeler arasın
da muharrirlerin içine nüfuz etme
ğe başlayınca, gene gazetenin dili 
<leğifirdi. 

Böyle bir uzlaşamamazlık, bir 
zümrenin bütün alıtkanlddarını 
birden kıran, hazırlığın üstüne çı
kan büyük inkılap hamlelerinin 
hepsiude az çok görülmüttür. 

~~ Cü huriyet, ilinı günü mem 
lel<et matl-.bndun boyle blr ka-

bul görmüftii. Fakat çelik bir e lle 
idllfl: edilen Türk Cünıhuriyeti, 
n <: matbuatın gürültüsünden, ne de 
muhalefetin yaratınağa çalıştığı 
başlc:ı harketlerden yddı. Türk 
milletinin tek kurbılut yolu olduğu 
na candan inandığı yolda her enge 
le kartı gelerek durmadan, irkil
meden, durak!amadan yürüdü. Mat 
buabn taşan taarruzları önünd& 
hazan tiddetli olmak lizımgeldiği
:ı:amanlar bunda da tereddüt göster 
medi. 

l,te bu ydnıaz çalıfma, nihayet 
Cümhuriyet matbuatını doğurdu. 
Cünıhw-iyetin kunnak istediği 
yeni cemiyet nizamı yerleıtmeğe 
ba,ladığı gün, eski ruhta kalmı~
ga.zeteler, artık Türk okurunun ara 
<lığını vermekten aciz olduklarını 
his:.ettiler. Kendiliğinden bir seçil
me ile yeni rotaya uyanlar iş bafın 
da kaldı; uyamıyanlar uzaklafb. 

Bu kendiliğinden seçilme gidişi 
hali sürüp gidiyor. Eğer bugün 
henüz matbua.tın ayaklarını tutan, 
bir takım kanun tedbirleri ortada 
duruyorlar, bunu daha çok büyük 
inkılabı ilk gününden iyice kavrı
yamamıt, içimize ilkinde de, son
ralarda da karı~mak -istiyen serseri 
ruhlu vatansızlara kartı kendi içi
m;zde müdafaa tertipleri almamış 
olmamıza atfetmek gerektir. 
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Yeni T ü-rk harllerile bir matbaanın harfleri 70 1ekille mürettiplerin 

;,ini kolay laştırmı1tır. 

le - o tedbirleri gevfetir. İmpara
torluk ise, batta metrutiyet devir
lerinde bile, bir tazyik tedbiri al
dıktan sonra, artık mecbur olma
dan ondan vaz geçemezdi. 

Cümhuriyet hüki1metinin bu yük 
sek gÖriifÜ, matbuatımızın yarını 
için en büyük ümit kapısıdır. Ça
buk bir yürüyütle yeni Türkiye 
ruhunu benimıemit olan matbua
tımız, kendi iç temizliğini kuvvet
lendirdikçe, daha geni' ufukları 

önünde açılmış görecektir.Bunun en 
büyük delili, daha şimdiden, bir 
çok tazyik tedbirlerinin sadece ka
ğıt üzerinde kalmış olmasıdır. 

Yeni harfler, Cümhuriyet mat
buatını medenile,tirmek, makine
leştirmekle kalmamış, onla-ra yeni 
bir ruh ta vermittir. Yeni dil, eski 
şahsi münakatacılık ruhunu bütün 
bütün öldürecek, Cümhuriyet mat
buatı da yeni yazısı, yeni dili, ye
ni ruhu ile, medeni dünaynın mat
buatı araHnda Türklüğe yar~ır 
yüksek yeri tutacaktır. Bu ümidin 
parıltıları şimdiden ufukta kendi
ni göstermektedir. 

Burada matbuatımızın on yıllık 
tarihini adım adun kovalamak, bu 
yazının programı d~ındadır. Yal
nız yeni harflerin umumi neticele
rini arattırırken, matbuat üzerin
deki bu görüşleri de tespite mec
bur kaldık. 
Matbuatın ikinci zümresi demek 

olan kitaplardan batka bir sütün
da aynca bahsedilmektedir. Yal
nız liurada şunu da ilave etmek 
gerektir ki Cüınhuriyet kitapları, 
yeni harflerden önce ve sonra ola r-
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rak iki ayrı kısımda görülmelidir. 
Fikre, edebiyata, tarihe, hülasa kül 
türe yarar yazıların hepsinde yeni 
harflerin verdiği yeni ruh, harf in
kılabından sonra pek açık görün
mektedir. 

On yıllık denemelerden sonra, 
artık bunu açık olarak söyliyebili-
rız: 

ellerinden geleni yapıyorlar ve da 
ha da yapacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyetinde tahsil 
inkişafı 

Cümburiyet, daha kurulurken -
hatta daha kurulma . hazırlıklan 
devresinde •· fU ana-düşünceyi kla· 
vuz edinmitti : 

Milli Türkiye Jevleti, Türk mil
leti.1in bilgisine dayanır ! 

Bu ana düşünce, on ydlık Cüm
huriyet hayatının bütün Maarif 
hareketlerinin temeltatıdır. Cüm
huriyet, mektep yaparken, müze 
açarken, kitap basarken, yetişkin 
halki okuturken gençliğe ıpor ham 
leleri verirken, hep bilgili bir ye
ni soyu yetİftirmek, bugünkü ıo
Yl:!n bil 1 isini arttırmak amaçlarına 
doğru yürümüttür. 

On yılın bu yolda verdiği yemit
ler nelerdir? 

Bunları a•ağıdaki cetvelde top
lıyoruz: 
Talebe sayısı: 1923-24 1931-32 
JHcmektepler 336,061 542,136 
Ortamektepler 5,905 30,316 
Liselerde 1,241 6,840 
Meslek mekteplerinde 931 4,155 
Muallim ,. ,, 2,528 5,293 
Yüksek mektepler- 2,914 4,853 
de ve Üniversitede 
Hepsi 349,580 593,593 

Son ders yılının İstatistik rakam
ları elimizde yoktur. Fakat buse
lci-z Jnllık. -ı...mııarın gösterdiği 
artma nispeti muhafaza edilerel. 
bir tah_min yapılabilir. Böyle b ir 
tahminin verdiği neticelere göre, 
Cümhuriyet hükılmeti kendi tes
lim aldığı talebe sayısını şöyle 
arttırmıştır: 

llkmektep talebesi 
Ortamektep talebesi 

Lise talebesi 
Meslek mektebi 
Muallim mektebi 
Yüksek mektep ve 

2 katma 
7katına 
6 katına 
5 katına 
3 katına 

Üniversite 2 katına 
çıkmıftır. Vasati olarak Türkiye
de tahsil 10 yılda 2 kat artmıf de
mektir. 

Türkiye Nufusu 17,5 milyon ol
duğuna göre, tahsil çağında bulu
nanlar, bunun yüzde 10 nu tutar
sa, bu yıl artık tahsil çağındaki 
gençlerin yüzde 40 mı mektep
lerimize yerleştirmit bulunuyoruz 
denilebilir. 

Mektep talebesi dışında kalan 
yetişkin halk arasında da, okur 
yazarlar sayısı 1932 de 2 milyonu 
aştığına göre bu yıl herhalde 2 
buçuk milyona varmıştır. 22 ile 45 
yaş arasındaki nüfus miktarına gö
re bunun nispeti de yüzde 35 ka

- Başıınızı örtecek şeyi değit- dar tutar. Demek oluyor ki, oku-
tirmekten ne çıkar? Asıl başın içi- ma yazma bilmiyenlerin kırk beti-
ni değittirmeli ! ni aşmıt olanları hesaba konulmaz. 

Diyenler, pek büyük bir gerçeği sa Türkiyede okur yazarlık boyuna 
inkar ederek, görünüşte parlak artmaktadır ve bir soy değişince o
ve doğru, fakat İçte kötü ve aldatı-ı kuryazarlar :nispeti umumi nüfu
cı bir safsata ya'Pmıtlardır. sun yüzde 40. 50 sine doğru yak. 
Başımızdan fesi, sarığı, yüzü- 1 l~mıf olacaktır. 

Türk Cümhuriyeti hükümeti, 
Osmanlı imparatorluğunda hemen 
hiç benzeri görülmemi' bir karak
tere maliktir: Belki tehlike gördü
ğü yerde derhal en sıkı tedbirleri 
alır; fakat tehlike azaldığı zaman 
o da - adeta otomatik bir gidit· 

müzden peçeyi atmadan kafamızın Bu söylediklerimiz, tahsilin aa-

l
içini ta~ssuptan,geri dütüncelerd~m, : yu;a olan artıtıdır. Bir de buna 
yalan ınanlardan kurtaramadı~•: 1 tahsilin manaca o~n artıtmı ila~e
mız gibi, yazımızdan Arap harfını etmeliyiz.Bugün Cümhuriyet mektep 

1 
atmadan da düşüncemizi gerilik- !erinde Türk kültürü tam milli bir 
ten, an'anelere bağlılıktan kurta· varlık halinde okutulabilmektedir. 
ramadık. Türk tarihi, Türk yurt bilgiıi,Türk 
Kökleşmiş bir tekil, kendi al- medeni bilgileri ve Türk dili ve ede 

tında o tekle bağlı bir ruh saklar · biyatı, rastgele bir tercüme veya 
O ruhu ezmek için ilk önce onu benzetıne değil, doğrudan doğruya 
belirten ve yafatan şekli ortadan milli kaynaklardan kendi yaptı
kaldırmalıdır. Yeni harfler ve ye- ğımız araştırmaların doğurdağu 
ni dil, işte inkılabı bu cepheden i- bilgilerdir. Buna kar,ı tekııik o
leri götüren kudretli amiller olmuş- kutmalarda, en medeni yerlerin 
tur. en ileri okutu,tarmın benzeri ol-

muştur. 

Yeni harflerin ilk mahaulü,halkın 
okuma yazma sevgisine düamesi 
olmuftur. Bu ihtiyacı kartıl~mak Arap harllerile çalışan bir matbaanın 1ırı.rl kaaalannıla 61Z ayn ,ekil bulunur, 
İçin, heryerde memurlara, istek önünde ııözlerini ue sılt hatlarını ltaybeclercli .• 

mürettipler bunların 

Bugünün kitapçılığında ve yazı
cılığında görülen yarım durgunlu
ğa gelince, bu geçici bir feydir . Bü
yük bir inkılabın doğurduğu ilk 
karışmadan batka bir şey değildir. 
Okuma yaznıanıft, tahsilin aldığı 
çabuk ileri atılış, kısa bir zamanda, 
bu durgunluğu esk isinden çok pa r • 
lak bir bollukla kapatacaktır. 

Türk yazarları, T ürk hasarları, 
bu ileri atılıiı çabaklattınnak için 

On yıldanberi yapılan derin 
ara~hrmalarla mektep ders prog
ramları boyuna daha iyiye doğru 
götürülmektedir. Burada erek diye 
gözönünde tutulan şey medeni
yette, teknikte en ileri milletlere 
yetitmek, kültürde ö;ıletmek ve 
milliletmektir. 

T alısili en küçük çaiJara ve en 
( Deuamı lrarflkİ say/ad 11 
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uzak köylere kadar yaymak üzere 1 tiğini ezberlerken, Avrupalı, Ame
anamektepleri ve köy mektepleri rikalı bilginler, Türk ana yurdunun 
tipleri alınmış, Türk çocuklarının topraklarını de,eliyerek, ilk me
ilk tahsillerini Türk mekteplerinde deniyet kaynağı bu toprakların 
yapme.ları kanunla mecburiletti- kutlu altlarında saklı olduğunu sez 
rilmiş, ilk ve yüksek tedris dere- mitler, Türk ana dilini araştırarak 
celeri muhtelit yapılarak Türk bu dilde derin ve bol bir varlığın 
kızlarının da erkek kardetleri gibi izlerini bulmuşlardı. Bu buluşları 
tahsil etmeleri kolaylaştırılmıf, bir araya getirmekte, hele bu ye
ortamektep ve liselerin de kız kı- ni bilişleri derslere sokup mektep
sımları arttırılmış, muallim yetiş- !erde okutmakta geri kalıtları inan 
tirmek itine büyük değer verilerek eksikliğinden değil, duygularına 
ortamektepler ve muallim yetiştire uymamasındandı. Türkün ilkliği
cek bir müessese vücuda getiril- ni ileriliğini göstermek, bazılarına 
mittir. Gazi Terbiye Enstitüsü dokunuyordu. 
adını taşıyan bu müesaese, yarınki Türkün öz tarihini kendisinden 
Ankara Oniveraitesinin edebiyat başka kim ortaya koyacaktı? işte 
ve Fen fakültelerinin tohumu sayı- tarih tedrisatında yapılan inkıli.
labilir. bın ruhu buradadır. Tarih okumuş 

Kültür işlerine de çok değer ve- herhangi bir zeki adamın gözüö
rilerek, bütün kütüphaneler nizam- nünde bir çok muammalar belirir
lanmıf, Türkiye kütüphaneler~nde di: 

MiLLiYET PAZAR 29 TF.SRINIEVVEL 1933 

tırmalar, bu dillerde en ziyade i- ı 
nanışa, İç duyu,Iara, tekniğe, tica
rete, denizciliğe, hülasa kültüre 
ve medeniyete ait sözlerin Altaik 
bir kaynağa dayandığını ortaya atı 
yordu. Eski Yunan dili üzerinde 
yapılmıt etütlerin verdiği bu neti
ce tarihi vesikalara lisani deliller 

' -de katmıt oluyordu . 
Daha küçük yatından beri tari

he çok meraklı olan, Türkün milli 
tarihini parçalamıt ve unutrnut 
olduğunu sezen GAZI, harf inkıla
bını kurduktan sonra, ıtık saçar 
gözlerini tarihe doğru çevirdi. Ken 
di himayesi altında bir T.T.T.C. 
kuruldu. Bu cemiyet, uzak geçmi
ti ıtıklandıran en yeni bulutları 
gösterir eserleri gözden geçirerek , 
dil kartılaştırmaları yaparak şu ne
ticeye vardı: 
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206,476 eser bulunduğu tespıt e- Mesela, eski çağları okurken 
dilmiş, 1720 meccani okuma oda- Mısıra gelen Hikasus'ların Babi
sı açılmıştır. Müzelerin sayısı ikisi lonyadan Filistine giden lbrahim 
Ankarada üçü lstanbulda, kalan- kabilesinin, Meriç boyunda lsken
ları da lzmir, Konya, Antalya, derle, Tuna arkasında Dara ile, 
Bursa, Edirne, Adana, Sivas, A- Kafkas taraflarında Keyhusrev'le 
masya, Tokat ve Kayseride olmak vuruşan lskit'lerin kim olduğunu 
üzere 15 e çıkmıştır. Maarif Yeki- kendi kendimize sorardık. Avrupa 
!eti tarafından dört yüze yakın medeniyetinin ana kaynağı denen 
eser basılmıf, bunların baskı sa Elen medeniyetini kuranların dı
yısı 5,5 milyon parçaya varmıştır. şandan gelerek o topraklara yerleş 

Dünya medeniyetinin ilk kuruluf 
yeri Türklerin ana yurdu olan top
raklarda, kurumuf ve parçalanmıt 
Türk iç denizinin kıyılarındadır. 
Medeniyet buradan yer yüzüne ya
yılmıf, her milletin dilinde ve me
deniyetinde eskiye doğru gidildik
çe sezilen başka yerden gelmiş 
kaynak, en eski Türk dili ve en 
eGki Türk medeniyetidir. Başvekil ismet Paşa Hazretleri Türk dilini Tetkik Cemiyeti içtima larına riyaset ediyor .. 

Tahsil yayma, gençliği yetittir- tiklerini okur, fakat bu "dıtarı,,nın 
me ve kültürü kuvvetlendirme neresi ve bunların kim olduğunu 
yolundaki ileri atrlrşlarda Maarif bilmezdik. lran efsanelerinde T u
Vekaleti ile vilayet hususi idarele
rinin devlet ve vilayet bütçelerine 
d" vanan bu himmetlerine C.H.F. 
sının millete dayanan gayretlerini 
de ili.ve etmelidir. Halkevleri açıl
ması, gençliğin birlik yaşama ve 
kendi kendini idare yollarına sev
kedilmesi, bir çok değerli eserlerin 
basılması, fırkanın yüksek çalıf
malarile elde edilmiş neticelerdir. 

Heryandan çalışılarak varıl
mak istenilen sonuç şu sözlerde 
toplanır: 

Yeni Türkiye Cüınhuriyetinde 
milli, layik, halkçı bir bilgi yarat
mak, bu bilgiyi en küçükten en bü
yüğe, en yakından en uzağa kadar 
l,er Türke ve her yere yaymak .• 

On yıl içinde bu sonuca vardık 
denemez Fakat imparatorluktan 
devir aldığımız bilgisizlik karan
lığı yanlmıf, bilgi ıfığı bu karanlı
ğın içine parıltılar salmıttır, diye
biliriz. Bu parıltılar, her yana da
;<ılarak ıııığını arttırarak yarının 
BiLGiLi TURKIYE sini yarata
caktır. 

Tar.h anlayışında ve okutu
şunda inkı!Ap 

Türk kültür inkılapları arasında 
en çok göze çarpan, en yakın iki 
inkılap, tarihte ve dilde açılan bü
yük, yeni, milli görüşlü ileri atı
lıştır. Bu her iki inkılap ta ULU 
ŞJ::Fin ışıklı kafasından doğmuş
tur. 

imparatorluk devrinin tarih an
layıfı, bir kere ikizli bir görüşe da
yanırdı: Dünya tarihi başka bir fey 
Osmanlı tarihi denen tarih batka 
bir şeydi. Bunlar biribirinden o ka
dar ayrı görülüyordu ki - kullan
dıkları yıl hesapları da başka baş
ka olduğundan - tarih okuyan ço
cuk ayrı ayrı on dördüncü Louis 
devrini de, dördüncü Mehmet za. 
mamnını da okur, fakat bunların 
hep ayni günlerde geçtiğinden ha
bersiz kalırdı. Bu ayrılık, daha gü
lünç bir netice daha vermişti: Os
manlı tarihini islim tarihine bağ
lamışlar, Osmanlıdan önceki Türk
lerin tarihini ise - sanki bize ait 
değilmit gibi - umumi tarihin için
de bırakmıtlardı. Dedelerimizi 
Müslüman olup olmadığına göre 
ayrı iki tarihte tanırdık: Attilayı 
umumi tarihte, Timurlengi Osman 
lı tarihinde öğrenirdik. Daha ga
ribi de lsli.mcı ve Osmanlıcı kafa
mızla bunları kötülemeği öğren
nıeğe kalkardık. lskenderi, Napole 
onu yükseltir, Cengizi, Timuru al
çaltırdık! 

Cüınhuriyet gibi ıtık ve bil ti ü
zerine kurulan bir binanın içinde 
bu köhne, yıpranmıt kafaya yer ve
rilemezdi. 

Yenı lnterlyJH: mahinelerinde bir 
harf halıbı 

ran diye anılan memleketin Yunan 
tarihlerinde Medya denen yere ben 
zediğini sezer, fafardık. Orta çağ
ları açan Attila ordularının Ural 
arkasından geldiğini öğrenirdik te 
bu "arka,,nın tam ana Türk yurdu 
olduğunu düşün ezdik bile. 
Zekayı öldüren bu dar, ezberci 

anlayıfsız, benzetme tarihi yıkmak 
tarihi medeni ve ileri metotlarla 

' kurmak gerekti. 
Hele en yeni kazışlar mezopo

tamya topraklarında milattan 6-7 
bin yıl önce Keldani ve Asuri'ler
den daha eski, büyük medeniyet 
sahibi bir milletin yatadığını eser
lerile gösterdiği, bu eserlerin söz
leri dil bakımından arattırılarak 
ne Sami, ne de lndo - Öropen ol
madığı anlaşılması üzerine bu dilin 
Altaik bir dil olduğu ortaya çıktı
ğı zaman .. Orta Asyada eskiden 
Hazer denizile Ural ve Balkat 
göllerinin birlikte bir iç deniz ha
linde bulunduğu, bunlar arasın
daki kum çöllerinin ta alt tabaka
larında deniz hayvan ve nebati 
fosilleri bulunarak, ortaya çıktığı 
zaman .. Garbi Avrupa toprakları 
altında cilalı tat devrinin hemen 
arkasından birdenbire ve geçitsiz 
olarak tunç devri eserleri görüldü
ğü, bundan da pek eski zama/ıar
da tunç medeniyetine ermif bir hal 
kın uzaklardan gelerek cilalı taş 
devrini bitirmit olacağı istidli.l e
dildiği zaman, artık Türkün du
raklamasına, bu tarihten öncenin 
içinde kendi eski dedelerini sez. 
memesine imkan yoktu. 

Harf inkılabının ortaya attığı 
dil meseleleri, bütün bu sezi,Iere 
yeni ve en kuvvetli bir unsur daha 
kattı: En eski medeniyet sahibi 
diye tarihin bize tanrtmak istediği 
milletlerin dillerinde yapılan araş-

BUYUK GAZI, İstiklal muhare- t;;;..-."'1~ 
besini kazanarak ölmüt sanılan 
Türk milletine can verdikten, siya
si mücadelelerini yaparak o mille
te gerçekten milli bir devlet kur
duktan sonra, milleti yükseltecek 
ve devleti sarsılmazlaftıracak bir , 
bilgi ve kültür inkılabına kendini i 
vermişti. Yeni halkçı layik Cümhu 1 
riyetin inkılapçı ruhuna böyle iki
ye ayrılmış, milli duygudan uzak 
bir tarih büsbütün yabancı idi. . 

. l! mumi tari.hi.n içi.~~e .ben.~ ~-e- j 
lırsız gölgelcrını sezdıgımız buyuk 1 . 

En ileri bilgilerin timali Hintte, 
Şimali Çinde, Sibiryada, Orta As. 
yada, ön Asyada yaptıkları araş . 
tırmalar bunu gösteriyordu. 
En derine varan dil arattırmala

rının en eski sayılan dillerde bul
dukları kökler, Türk dilile yakın 
bir ilişik gösteriyordu. 

Bu kadar delil önü~e, Türkün 
kendi öz tarihinden • akıl ermez 
bir korkaklıkla · şüphe ehnesi ca
iz değildi. 

T.T.T.C., bir kere bu inana var
dıktan sonra, bunu önce yalnız ~ü
tehassıslara bildirmek üzere, 
"Türk tarihinin ana hatları,, diye 
bir kitapta topladı Dağıtılan bu 
bu kitaba gelen cev.aplar,, tarih ü
zerindeki yeni görüşü kuvvetlendir 
di. Bunun üzerine bu ilk kitabın 
en yeni görüşleri küçük bir kitap
ta toplanarak mekteplere dağıtıldı. 
Ondan sonra cemiyet mektepler 
için dört cilt "tarib,,i yazdı. 

Böylece tarih dersleri ikilikten 
ve yabancılıktan kurtuldu. Türk 
çocuğu, kendi milletini ve kendi 
tarihini dünyaya yabancı tanımak 
gibi yaman ve zararlı bir pilme
mezlikten sıyrıldı. Öz tarilıimizi 
}'&hancıların bulutlarından öğren
mek gibi utanılacak bir vaziyetJ 
ortadan kalktr. 

T.T.T.C. nin bu kitabı her sene 

Türh harflerinin feyüli neticelerinden: 
Türh hanımı ya.zı mahineıi ba11nda 

biraz daha ıslah edilerek bütün 
mekteplerin programlarına girdi. 
Şimdi de bunun dünyaya arzedile
cek delillerle mücehhez ilmi izahı 
yazılmaktadır. 

Tarihteki bu ileri atılış, yurt bil
gisi ve medeni bilgiler üzerinde öz 
varlrğııruzdan kopup gelen bir gö
rlıf larzmı doğurmuştur. Bugün ar· 
tık mekteplerimiz yabancı dillerde 
kendi milli dileklerine göre yazıl
mıt olan tarihleri ve medeni bilgi
leri okumak gibi, milli duyguyu 
körletici bir giditten bütün bütün 
kurtulmuttur. 

1929 yılında başlıyan bu inkılap, 
semerelerini ilk çalışma yılı sonun
da vermeğe batlamıttı. Uç yıldan
beri ileri atılan adımlar ise, bu ça· 

devle.tler arasında Türk adının 
gerçek değe · ~ulma.k, tarihin / 
unutulı.- :.ı, geçmıfı i~uıde saklı du- ı 
ran Türk medeniyet kaynağını or- ; 
taya koy"1ak gerekti. Biz, gözümü- 1 
zü 600 yııın içinde hapis ederek 

1
. 

hangi yılın hangi ayında hangi 
medreselerin müderrisleri deiit- Cümhuriyetin yıktğı bir meJrae ile onun softaları 

lrfmalara dünyaya yayılacak ve 
dünya bilifinin yönünü milli bulu
ftımuza çevirecek olgun bir gele- . 
cek muştulamaktadır. 

TUrkiyede dil inkılabı 
Harf inkılabının doğurduğu dil 

meselesi, yarım kalmış, hemen ta
mamlanamamıştr. Tarih inkılabı, 
tarihten önceyi araştırırken dil ve
si1 .. !arının ne büyük bir değeri ol
duğunu bir daha ortaya koydu. 
Hiç bir inkılap hareketini yarım ve 
eksik bırakmamağa yüksek gönlü
razı olmıyan BUYUK TURK iN
KILAPÇISI, 1933 temmuzunda ilk 
tarih kongresinin arkasından he
me-n dil itlerine ıtıklı elini uzattı. 
Pek iyi yemitler vermit olan T.T. 
T.C. ne kardet olarak bir T.D.T.C. 
kurdurdu. Bunu da yüksek hima
yesine aldı. 

T.D.T.C., Büyük Şefin itaretile 
bir dil kurultayı t\ zırladı. Bu ku
rııltayda konutulacak meseleler, 
föyle sıralandı: 

"A) Dilin menşeleri: 1 - Türk 
dilinin eksikliğine ve: a) lndo · 
Europeen dil/erile, b) Bütün beyaz 
ırklar dillerile, c) Asya ile A11ru
panın ba,ka dillerile münasebetle
ri üzerine tetkikler. 

2 -Türk dilinin doğrudan doğ
ruya kendi muhit şartları içinde 
inkişaflar. 

a) Lehçeleri: b) Tarihi gramerleri 
"fonetik, şekliyat (morfoloji) sen
taka,, c) Kelime hazineleri (lUgat-
ler): d) Her türlü yabancı tesirler
den uzak olarak gösterdiği yük
sek edebi kabiliyet. 

3 - Bu kabiliyetin halk dilinde 
sürmesi ve yıızı dilinde sönmeıi 
(halh edebiyatı • di11an edebiyatı) 
Bunlarda amil olan eı,-,oler; dilin 
yakın mazisinin tetkiki. Türk di
linin bugünkü hali, asri ve medeni 
ihtiyaçları. 

4 - T anzimattan bugüne kadar 
Türk dili ve gö.terdiği değİfiklik
ler: 

a) Şekliyat (morfoloji), b) Sen
taka). c) Kelimeler (vocabulaire). 
d) ııtılahlar. z) Türk dilinin aıri 
ile medeni ihtiyaçları nelerdir? 

6 - Türk dilinin müıtakbel in
kişafları: 

Gaye• Türk dilini bugünkü ve ya 
rınki medeniyeti kemali ile kucak
lıyabilecek en güzel şiveli ve ahenk 
li bir ifade vasıtası haline getir
mek olduğuna göre: a) Şekliyat, 
b) Sentaks, c) Kelime teşkili, d) 
latılah vaz'ı aahalarında dilin bü
tün ihtiya,,;larını gidermek, düşü
nÜf tarzını asrileştirmek ve garp
lQftıracak hale getirmek; yeni vah
aları İfade edecek yeni kelimeler 
tqkilinde önceden hazırlanmıf ve 
teapit edilmiı aaslar ile kaideler 
hazırlamak.,; 

Kurultay 26 eylül 1932 de açıl
dı, 9 gün müzakereden sonra 5 
tetrinievvel 1932 de kapandı. Ruz. 
namedeki bütün meseleler konu
tulmuf, U.M.H. seçilmif, nizamna
me ve çalıtma proğramı kararlaş
tırılmıştı. 

Kurultay her yandan akıp gelen 
700 den fazla muallim ve dilci türk 
dili üzerinde yürekten çalışmalar 
yapmak ve bunları nizamlı olarak 
ileri götürmek esasında birle~mit
lerdi. Yazı dilimizin yabancı söz
lerden kurtarılması, öz dilimizin 
bütün varlıklarının ortaya dökül
mesi yolurdaki dileğin bütün mem
leketçe beslendiği anlaşıldı. 

Cemiyetin U.M.H. i 17 teşrini
evvel 1932 de şu beyenname ile işe 
ba,ladı: 

"Birinci Türk Dili Kurultayı şu 
köklü iflerin yapılmaaını karar al
tına aldı: Bana da T iiT/ıı Dili T et-

kik Cemiyeti Merkezi Heyetini me ı' 
mur etti. Şöyle ki: 

1 - Türk dilini, milli kültürümü 
zün ekaik11iz bir ifade vasıta/fı ha
line getirmek, 

Türkçemiz muasır medeniyeti
mizin önümüze koyduğu bütün 
ihtiyaçları karşılıyacak bir mükem
meliğe erdirmek. 

2 - Bunun için bugün yazı di
linden Türkçeye yabancı kalmış 
unsurları atmak. 

Halkçı bir idarenin iıtediği fe
kilde halk ile münevverler ara/fın
da biribirinden mahiyetçe ayrı iki 
dil varlığını ortadan kaldırmak, te
mel unsurları öz Türkçe olan milli 
bir dil yaratmak. 

3 - Bu iıi ba,armak üzere. 
A) Yazılı vesikaları, halkta ya

şıyan dil unsurlarını araıtırarak 
genif derleme ile büyük bir Türk 
liigati yapmak. 

Bundan bClfka Türk lehçelerini 
İçine alacak bir (Türk Liigati) vü
cuda getirmek. 

Dilimizin yazısını tabi olduğu
tesekkül kanunlarını meydana ko
y~rak Türkçenin grameri ile aen
taksını ortaya çıkarmak. 

C) Bütün bunları yaparken en
gÜzel ahenkli Türkçeye bağlı kal
mak düsturunu asla gözden uzak 
tutmamak. 

Biz merkez heyetine verilen 
bu vazifelerin ne derin, ne geniş, 
ne güç olduğunu bir an unutma
mak şartile aldığımız esas dahilin
de bütün kuvvetlerimizle çalışmak 
azminde, kararındayız. 

Bu büyük ve şumullü işlerin tam 
muvaflakiyetle başarılmaaı bütün 
milletin yardımı, bütün milletin 
alakası ile kabil olabilecektir. Bu 
uğurda şehirli, köylü bütün Türk
lerin emek birliği andı ile çalışma
ları bu işin en parlak muvaflakiyet 
lerile en büyük neticelere varacağı 
hakkında bize sarsılmaz bir emni
yet vermelidir. 

Bize en büyük güçlükleri yen
mek için, en çetin engelleri yıkmak 
için h.er zaman fikir, kuvvet, ce
saret ve emniyet veren GAZI Hz. 
nin Türk dilinin canlandırılma
•ı işinde ele başımızda bulunması 
bize yükıek delôlet ve iıaretlerile 
rehberlik etmesi işlerimizde muvaf 
fakiyetin en kat'i bir delilidir.,, 

Dil Cemiyetinin bir yıllık 
çalışmaları 

T.D.T.C. nin bir ~ıldanberi sü
rüp giden çalışmalarının ilk verim 
!erini de burada kısaca söyliye
yim: 

Cemiyet, çalıtmalarını - biribi
rinden ayrı, fakat biribirini tamam 
lıyacak .• iki hedef üzerinde topla
mıttır: 

Bunlardan biri, doğrudan doğru
ya ilmi ve akademik olarak Türk 
dilini, kendi lehçeleri ve başka dil 
grup ve familyaları ile olan müna
sebetleri bakımından tetkik etmek 
tir. 

ikincisi de, bugünkü yazı dilimi-

• 

.. 

zi konuşma diline yaklaştırmak, 
dilimize girmit Arap ve Fan söz
lerini, bunların beraber getirdik
leri yabancı dil kurallarını ortadan 
kaldırmak, bununla beraber Türk· 
çeyi en medeni dillerin zenginlik· 
!erinden afağı dütürmemek esasla· 
rında toplanabilir. 

Bu iki büyük amaca doğru yü
rüyen cemiyetin bir yıl içinde yap
tığı, yahut hazırladığı batlrca işler 
tunlardır: 

- Türk dilinin batka dillerle 
münasebetleri üzerine tetkikler: 

Konya meb'usu Naim Hazım 
Bey, arapçada Türk köklerinden 

lmparatorluh bütün bir milleti böyle 
cahil bırahtı ve çoğunu höprü basa

maklarının esiri etti 

yapılmıt olan binlerce sözün na
sıl arapçalaştığını gösterir tetkik
lere başlamış, gazetelerde bastır
dığı makalelerin bir öz kısaltımını 
bu sütunlarda çıkarmıştır. Ayrıca 
bir arapça - türkçe etimoloji lôga
ti hazırlamaktadır. 

Eskişehir meb'usu Yusuf Ziya 
Bey, bir taraftan Türkçeden eski 
Yunan, Latin dillerine ve lndo · 
Öropeen lisanlara geçmit kökleri a• 
raştırmakta,bir taraftan da arapça• 
nın Türkçe ile münasebetleri üze
rine bir tetkik hazırlamaktadır. 

Doktor Saim Ali Bey Kelt dili 
köklerinin Türkçe köklerle münase 
betlerini arastırmaktadır. 

Ahmet Ce~at Bey derleme fi•le
rinden 60 bin tanesini gözden 
geçirirken bulduğu etimolojik de
ğişmelerden ilham alarak Latin dil 
leri etimoloji lôgatlerile Türk söz
leri arasındaki sıkı bağları göste
rir araştırmaları ileri götürmekte
dir. 

Sırf ilmi gayeler ve usullerle ya
pılan bu arattırmalar neticelendik· 
çe bültende yahut kitap halinde 
basılacaktır. 

2 - Halk ağzından söz derleme 
seferberliği: 

T.D.T.C., dil tarihlerinde benze
ri görülmedik büyük ve milli bir 
seferberlik yapmış, halk ağzından 
özdil sözlerini derlemek, böylece 

( Liitlen sayıl ayı çe11iriniz) 
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. MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRINJEVVEL 1933 . 

:anlı dil varlıklarını meyc?ana koy- 1 

mak gibi ağır ve büy•ük bir işi o
muzlarına almıftır. 

Memleket içinde yeryer mevcut 
olan söyleyiş ve konufUŞ benzemez 
tikleri, bir soydan gelen Türk mil
letini biribirini anlamaz, hele yazı 
dilini okuma yazma bilmiyenlere 
hiç bir şey anlatmaz bir kılığa sok
muştu. Milletin öz dili, bu benze
memezlikleri elden geldiği kadar 
azaltarak halkın en büyük kısmı
nın biribirine düşünce ve duygula
rım anlatmalarına yarıyacak olan 
dildir. Bu dil ise, yazarlarca bilin
mez, hatta değer verilmez olan var 
lıktı. Derleme yoliyle bugüne ka
dar her biri bir yanda unutulmuş 
kalmış öz Türkçe halk sözleri orta
ya konmak, dil değişimi gidi,inin 
temeltaşı olacaktı. 

U. M. H., daha ilk günden bu 
yüksek değeri anlıyarak, ite bura
dan girişmiştir. Cemiyetin teşebbü
sü ile Maarif Vekiileti bir talimat
name projesi hazırlamış, bu proje 
İcra Vekilleri heyetinden çıkarak 
bütün memlekette icraya konulmut 
tur. Bu talimatnameye gör" her ilk
mektep bir derleme ocağı olmuf , 
l,azalarda kaymakamların, vilayet
lerd" Valilerin reislikleri altında 

derleme heyetleri kurulmuttur. 
Derlemenin yollarını U.M.H. bir 
klavuz ile göıtermi,tir. Klavuzla 
beraber iki buçuk milyon tane der· 
leme fiti de bastırılarak memleke· 
tin heryamna dağıtılmış, kaza ve 
valayetlerden süzüle süzüle merke
ze gelen fişler de 120 bini aşmış· 
tır. Kaza ve vilayet merkezlerinde 
biribirinin tıpkısı görülerek tutu
lan fişler bu sayının dışındadır. 

Merkeze gelen derleme tişıeri, bi
rer birer gözden geçirilerek bir yan 
dan alfabe sırasile, bir yandan da 
umumi söz, yahut bilim sözü olma
sına ve bilim sözü ise hangi bilime 
ıstılah olabileceğine göre sıralan
maktadır. Bu sıralamadan sonra 
çabucak çalı,ımı gerekli olan ıstı
lah bölüklerine bilim sözü olabile
cek derlemeler ilk elden verilmek
tedir, böylece ıstılah yaratma işine 
yakından yardım edilmektedir. 

Derleme kolu, bundan sonra her 
bir derleme sözü üzerinde ayrıca 
işliyerek derlenen sözleri yeni 
Türk sözlüğü için hazırlayacaktır. 
Bu işlerle de her söz, benzerleri, ya 
kınları, zıtları, üremeleri, birletik 
kılıkları, türlü kulJanışları, türlü 
söylenişleri yaygınlık sahaları ile 
belirtilecektir. 

• 

Halk ağzından söz derleme se
ferberliği 1933 yılının ilk günlerin
de başlamış. 9 ay içinde büyük bir 
hızla giderek 120 binden fazla der
leme fişi getirmiştir. Bir yandan ge 
ne fişler gelmektedir. Yıl başına 
kadar Türkiye içi derlemelerinin 
arkası alınacağı umulmaktadır. 

3- Kitaplardan Türkçe sözler 
tarama: 

Gerek bugünkü yazı ve konuş
ma dilimizde bulunan yabancı söz
lere, gerek ilim dilindeki ıstılahla
ra karşılık olabilecek Türkçe söz
leri aramak üzere, eski Türk söz
lerini liigatlerden ve eski kitaplar
dan taramak için de ayrıca bir çok 
muallim ve mütehassıs arkadaşın 
yardımına müracaat edilmiştir. En 
eskilerinden ba,lıyarak arapça, 
farsça, Türkçe, Rusça, Almanca 
bir çok liigatler ile eski Türki ki
taplar, efsaneler taranarak bunlar 
içinde yabancı dilden gelmiş söz
lere karşılık, yahut türlü ilimlere 
ıstılah olabilecek sözler fişlenmek
tedir. 

Yalnız 120 binden fazla olan 
derleme fişlerinden bu yolda fiş
le çıkarmak işi İstanbul Üniversi
tesinde 43 muallim hanım ve bey 
tarafından yapılmaktadır. Ayrıca 

r 
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Yeni harfler Türk matbuatını büyük bir tekemmüle sevketti ve gazeteluimiz en modern makinelerle basıl
mağa baflandı 

Türk çocuğu Türk mektebinde en son usullerle terbiye görüyor, okuyor, beden terbiyesi yapıyor 

bunların kontrolu için de 12 mu· zarlarımıza bir öz Türkçe söz seç- Felsefi ve ruhi ilimler, müselle
allim çalı,ıyor. me ve kullanma yolu açılmış ola- sat, topoğrafya, ticari hes~p, mete 

Otuzdan fazla dilci de kitaplar caktır ki böylelikle kısa bir zaman- oloji ve jooloji, fizik ve mihanik, 
dan tarama işlerini başa çıkarmak da yazılarımızın büyük bir anlaşılır nebatat ve ziraat, dil ve edebiyat 
için uğraşmaktadır. Taranan eser- lık ve özlük göstereceği umuluyor. ıstılah kadroları tamamlanmış, 
ler elliye yakkndır. Bundan başka gramerin söz ya- matbaaya verilmittir. 

4 - Dil ve gramer üzerine an- ratma işinde en çok lüzumuolan Bunlardan ba,ka tarih, coğra-
ketler: sözüretme, ve sözbirleştirme yol- fya, hayvanat, madeniyat, kimya, 

Dil itlerinin bütün ·milletçe :bir !arı hakkında da bir tetkik hazır- tıp, baytarlık, hukuk, iktisat, be
ülkü kılığını alması üzerine dil ve lanmı,, bu da mütaleaları alınmak diiyat, askerlik, spor gibi bir çok 
gramer üzerine anketler yapılması üzere hususi anket halinde dil mü- ilim şubelerinin kadroları da ha· 
kararlaştırılmıştır. Liigatin hazır- telıassıslarile Türkçe ve edebiyat zırlanmaktadır. 
!anmasında uzun ve ilmi hazırlan- muallimlerine dağıtılmıştır. Bu an- Bütün ilimlerin ıstılah kadrola
malar ihtiyacı gözönünde idi. Öz ketten gelecek neticelerde ıstılah- rının tespiti; üzerinde çalıtılacak 
dille yazmaya susamış halkı bu ha- !ar ve başka karşılıklar için söz kelimeleri belirtmek ve bir ıstılahı 
zırlanmaların sonuna kadar bek- , yaı;atma pek faydalı olacaktır. karşılık koyarken, ona yakınma
letmek yerinde olamazdı. Bunları; . 5 - Istılah kadrolarının tanzi- nadaki ıstılahları da gözö(!ünde tu. 
düşünerek cemiyet, BUYUK GAZI mı: tabilmek itibarile ıstılah yaratma 
nin emriişaretile bir anket açtı. Bu Istılahlar için, herşeyden evvel, işinin temelta'ı sayılabilir. 
anketle yazı dilimizde çok kulla- karsılık aranacak ıstılahları tespit Bunlar hazırlandıktan sonra, der 
mlan arapça ve farsça sözlerden etm~k lazımdı. Bunun için her ilim lemeden gelecek sözler ve gramer-
1382 tanesi ortaya a_tıldı. Halktan grupuna mahsus bölükler kurula- den gelecek sözyaratma yolları da 
gden karşılıklar toplandı. Tara- rak, her ilrnin muhtaç olduğu ıstı- o zamana kadar az çok sıraya kon· 
malardan gelen sözlerle birleştiri- lahlar..n kadroları yapılmaktadır. muş olacağına göre, bir yandan ıs-
lerek, bunlar üzerinde tetkiklere Hesap, hendese, cebir, heyet ve tılah karşılıklarının konulması, öte 
başlandı. kozll'oğrafya ıstılah kadroları ya- yandan da yeni Türk sözlüğünün 
Bu anket,bu çalışma yılı içinde bi- yılmış, hasılmı,, mütehassıs ve mu- yazılması işlerine batlanacaktır. 

ze bir"Osmanlıcadan Türkçeye kar allirnlere clağıtılmıştır. Yollara ve 6- Kitaplar ve neşriyat: 
tılıklaı· kla vuzu,, hediye e · o. · n il vasıtalar .U ıstılah.kadro- Ceoıh: bir 9-lc kitaplar azır-
lacaktır. ·Cemiyetin ikinci kurulta- )arının büyük bir kısmı da bası mı' lamakta ır. Bunlar arasında bir ta.. 

ya ela takdim edeceği bu eserle ya- tır. (Devamı karşıki sayfada 

üNH·üS ~ RL ~: R 
~BII1' Il«~tt:I 

o Senelik Cümhuriıet · • • • • 
eıımınııJ · 

Semerelerinden biridir 

10 uncu Yıldönümü Bayramı 
zarfında bütün 

e e A 

iNHiSAR MAMULATI 
Yani: 

SüGARA 
lbüKCR 

ŞARAP 
v. s. v. s. 

Bu bayrama mahsus hususi etiketler 
altında sa blacaktır 

' ·-- . .. ., . .,,. 
;v 
•IY-'U~l 

• 

e 
I; 
!; 
ğ 

h 
h 
y 
d 
ğ 

E 
y 
( 

c 
c 
c 
c 
E 
l 
• 
1 
• 
( 

\ 

( 

s 
~ 
t 

! 
1 
( 

\ 

1 

t 

c 
i 
1 
l 
l 
l 
1 
s 

1 

« 
t 
1 ... 
1 

1 

( 

l 

' 
J 
« 

1 
1 



On yıllık Cümhuriyet 
Jüyükleriniz size bu mükemmel rejimi 

yarattılar, siz ontı yaşatacaksınız 
Çocuklar .. Bugün siz de babala- I 

rınız, anneleriniz ağabey ve ablala
rınızla beraber neşe ve sevinçle do
hı, koşuyor .. Gülüyor.. Oynuyor .. 
Bayram ediyorsunuz.. Herhalde 
hocalarınız, büyükleriniz size bu ı 
hayr~~.ı~ .. bütün bayraml~rımızın 
en buyugu, en fanlısı oldugw .. ,.,. 
latınışlardır .. Ben de size bu yc-:ım-ı 
~a, coşkun bir heyecanla kutlub..:lı
gıınız bugünün, on sene evvel nasıl 
~~ırlanıp, nasıl ilan edildiğini ve \ 
UYfık milletimizin cürnhuriyet sa-

1 
Yesinde 10 senede yüz yıllık bir me 
~eniyete nasıl eriştiğini anlataca
gım., 

Bundan on dört sene evveldi .. 
Başta Yunanlılar olmak üzere bü
Ylik harpteki bütün düşmanlarımız 
dört taraftan güzel vatanımıza sal
dırmışlardı. O zaman tarihin belki 
de bugüne kadar bir eşini yazma
dığı büyijk bir Türk, bir Gazi m~y
dana çıktı .. Türk milletinin önüne 
geçti .. Arka arkaya bir sürü harp 
Yapmış ve milyonlarca insan kanı 
ak~tınış yorgun ve bitkin Türk mil
letı, yeniden bir atılı,Ia, her yönü 
altın kalemle yazılmağa layık bir 
destan olan kurtuluş ve uyanış sa
v~şını başardı. Düşmanları pes de
dıler ve bin bir umutla dolu olarak 
saldırdıkları vatanımızdan, peri
·~1n, başları öne iyik, çekildiler git
tı er, Vatan kı.:rtulmuş, boynumuza 
~eçiri!D)ek iste l;lc:ı esaret zinciri 
dırılmış büyük Türk milleti asırlar 
ır zorla yatırıldığı uykusundan 

~Yanmış, ayağa kalkmıştı .. Şimdi 
ıl.erliyecek .. Asırlardanberi kaybet
lığini yıllarla tamamlamaya çalı
facaktı .. Büyük Türk ve arkasın
?aki büyük Türk milleti buna and 
ıçtiler .. Fakat naSII.. Büyük ülkü
lerine varabilmek için yollarındaki 
bir çok manileri devirmek, yok et
Jaek lazımdı .. Bu engellerin en be
lalısı Padişahtı .. Ve bu adam mem
leketinin namusunu düşmanlara 
satmıştı .. 

Büyük Adam ve büyük Türk mil
letinin vekilleri karar verdiler .. 
~illeti, millet idare edecekti.. Ni-

.ayet on yıl evvel bugün 29 Birin
cı teşrin 923 te Ankarada Millet 
Vekilleri Cümhuriyeti ilan ve salta
h~t denen heyulayı tarihe gömerek 
h UYiik Ti.irkü, Gaziyi, ilk reisicüm-

ur olarak seçtiler .• 
Artık yurt kurtulmuş. Millet ida

resini eline almıt ve batta Ulu 
~zi, arkasında bütün TürJ. r.il! .~ 
b' onun gösterdiği yolda yürümeğe 

.._ aşlaını,Iardı .. Bu on senede neler 1 

~1mı en eski Türk yadigarları, ya- : 
ut Türk lugatleridir. 

1 
. Divanı lugat - it • Türk tercüme

•ı, lbnü Muhenna lugatinin indeksi 
{'.ağatay lugatinin yeni harflere çev 
rılınişi, Elidrak haşiyesi, ·Türkçe 
:~ sözleri kitabı, Kudatgubilik ter 
Umesi, bunlar arasındadır. · 
. Bir takımı da lisaniyat eserleri

Vın tercümeleridir. Bunlar içinde 
ı:.İndries'in Le Langage, Rodet'nin 
B eınents de Phonetique general 
C erystrasser'in (Türkçe fonetik), 
l' oınboez'in (dil tarihi uıuliyatı), 
h 0 1ni'nin (dil yeniletmesi), Trom 
b~tti'nin (dil mente birliği) ve .(dil 

( ~gisi esasları) Carra de Vaux'nun 
ı:.trüsk dili), Thurneyen'in (eti

~o.loji), Reral'in (semantik)·eser
erı sayılabilir. 

b 
Birinci dil kurultayı zapıtları da 

asılmaktadır. 

Bıından ba9ka cemiyet "Türk di-

yapıldı? .. Bunları uzun uzun an
latmak için ciltlerle kitap yazmak 
lazım .. Yalnız tunu söyliyeyim ki 
yapılanlar öyle mühim ve değerli 
inkılaplardır ki diğer milletler bun 
!arın benzerlerini yapabilmek için 
yılla · · ·• J~ huarıun
mışlardır. Halbuki biz bu on sene 
r\c l-•1 inkılapl..ı c...m bir kaç tanesi
ni yap::ınk curetile asırları on sen~ 
ye sığdırmıt ve sıkıttırmıf olduk. 
Ve bunu bütün bir yaradılıt tari
hinde yalnız Türk milleti yapmıf, 
yalnız Türk milleti başarabilmit
tir. Bu inkılapların batında Harf 
inkılabı gelir.. Eskiden kargacık 
burgacık Arap harflerile okuyup 
yazanlar yüz kişide ancak bir iki 1 

kişi idi .. Bunları öğrenmek için se- j 
neler lazımdı.. Büyük Gazi Türk 
harflerini millete kabul ettirdiği · 
gün Türkün fikir ve okuma haya
tında yeni bir varlık demektir. 

Diğer yapılan inkılaplar arasın
da peçelerin kalkması, tekkelerin 
ve medreselerin kapatıln.ıası, ka
nunlarımızın yenilettirilmesi, şap
kanın kabulü ve nihayet ticaret ve 
sanayi hayatımızda vücuda gelen 
ve Avrupalıların parmaklarını a
ğızlarında bıraktıran yenilikler, a
kıllara durgunluk verecek kadar 
geoit manalı ve yüksek kıymetli 
birer zaferdir. Ve biz bu zaferleri 
Cümhuriyete ve onun başında bu
lunan büyüklerimize borçluyuz. 
Onu biz yarattık .. Fakat siz yaşa
tacaksınız çocuklar .. 

Sesli coğrafya 
Pariste şimdi bir ses müzesi açıl

dı. Burada millet milletlerin dille
rine, tivelerine, halk farkılarına ve 
büyük adamların seslerine ve söy. J 

!edikleri sözlere ait plaklar muha
faza ediliyor. O halde neden sesli 
coğrafya olma ın? Se müzesi bu
nu da düşünmüş ve derhal faaliye
te geçmi~tir. Evvela Fransızlar Af
rikadaki müstemlekelerinde yaşa
yan yerli kabilelerin şarkılarını, 

danslarını, oyunlarını ve müstem
lekelerin coğrafi vaziyeti hakkın
daki intibaatını plaka geçirmittir. 
Mesela Madagaskara mi gitmek 
istiyorsunuz, iğneyi plaka koydu
nuz mu, Madagaskar hakkında • 
ki bütün malumatı alıyorsunuz, o

rada föylenen halk şarkılarını din
liyorsunuz, yerli dansları adeta aey 
rediyorsunuz. 

li,, adında bir de bülten çıkarmış
tır. ~imdiye kadar bunun da üç 
sayısı çıkmıştır. 

'rem on yıla girerken 
Geçen on yılın kültür ve bilgi 

yolunda yaptığı işler, bir milletin 
tarihinde bir kaç. yüz yıllık tekamü
lün ancak yapabileceği kadar ge
.nif ve büyüktür. Bunu ancak GAZİ 
gibi bir inkılapçının asırları aşan 
büyük kudreti yapabilirdi. 

Önümüzdeki on senenin bu yol 
da geçenden rlaha çok ileri gide
ceğini de fÜphesiz olarak kabul e
d~iliriz. Çünkü Türklüğü on yıl 
içinde uçurumun kenarından çekip \ 
yeryüzünde Aaygı görür bir millet 
yapan ayni deha, memleketi ve mil 
leti en çok bilgi, kültür, medenilik 
zevk bakımlarından ileri götürmek 
azmile yeni on yıla girmit bulu
nuyor. 

'brahim NECMi 

AlifQrda tarihi hafriyat ;yapılıyor 

MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRİNiEVVEL 1933 

Küçük hikaye 

BiR TÜRK ÇOCUGU 
istiklal harbindeydi.. Yunanlı- ı 

lar Aydını işgal etmişler .. Yakıp 
yıkmı,Iar ve ana vatanın içerlerine 
doğru saldırmağa başlamışlardı . 
Geçtikleri yerde taş taş üstünde 
bırakmıyorlardı .. Her köy bir ha
rabe her kasaba bir yangın yeri ha
lini almıftı .. O yemyeşil ovalar bi
rer kül ve tat yığını haline gelmiş- j 
!erdi.. j 

(Yeşil yurt) köyü de Aydına 
bir günlük mesafede zümrüt gibi 
bağların ortasında mes'ut bir Türk 
köyü idi. Ahalisi üzümle bilhassa 
şarap ve pekmez yapmakla geçi
nirlerdi .. Yeşil yurt köyünün şara
bı dört tarafa nam salmıttı .. Av
rupaya bile gönderilirdi. 

fzmire 'Yunanlıların asker çıkar
dığı bu köyde duyulunca herkesin 
yüzüne bir hüzün çöktü.. Gençler 
derhal çeteler yaparak düşmana 
kartı çıktılar .. Köyde kadınlar ve 
çocuklar, ihtiyarlar kaldı .. 

Gelen haberler tüyler örpertici 
ve müthitti .. •Dütman her yeri ya
kıyor yıkıyor, herkesi kesip biçi
yordu.. Beşikteki çocukları bile 
öldürdükleri duyuluyordu .. Yüz)~ 
re çöken hüzün yavaş yavaş gönül
lerde bir sızı oluyordu.. Bir gün 
Aydının da dü9man tarafından a· 
lındığı haberi gelince ihtiyarlar:.ıc 
köyün meydanında toplandılar .. 
Dütman bütün insanlık kaideleri
nin d19ına çıkıyor .. Aklın dütün~ 
miyecelti ve alamıyacağı derecede 
feci zulüm yapıyordu. Mukadder 
akıbet kendııerıni de bulacaktı .. 1 

Fakat onlar da mukabelesiz bırak· 
mamalı ve intikam almalı idiler. 
Toplantı gece geç vakte kadar sür
dü ve sonunda bütün köydeki ta· 
rapların zehirlenmesine karar ve
rildi .. 

* • * 
İki gün sonra dütnıan askerleri 

hunharcasına köyü itgal ettiler .. 
ihtiyarları, çocukları kadınları bir 

caınie doldurdular .. Ve köyü yağ
maya batladılar .. Bu köyde diğer 
köylerde bulamadıkları şeylere bil
hassa bolbol taraba kavutmutlardı. 
Bu kumandanın kafasında bir dü
şünce uyandırdı .. Niçin bunlar da 
diğer köylüler gibi erzaklarını ka
çırmamıtlar da yerlerinde bırak
mışlardı .. Derhal askerlerine hiç 
bir teye el sürmemelerini, bilhassa 
şarap içmemelerini sıkı sıkı tenbih 
ederek Türklerin kapalı bulunduğu 
camie gitti. Bir köşede korkudan 
biribirlerine sokularak büzülmüt 
bir ana ile 10 yaşında bir çocuğun 
önünde durdu .. Ve arkasından ge
len bir çavuşa emretti: 

- Bir bardak şarap getirin .. 
Bir dakika sonra şarap hazırdı .. 

Kumandan tekrar türkçe emretti: 

- Şu çocuğa verin de içsin .. Ve 
parmağile anasının göğsüne soku
lan Türk yavrusunu gösteriyordu. 
Annenin derhal gözleri bulandı ve 
dehtetle oğluna sıkı sıkı sarılarak 
kumandana baktı .. Bu bakış ku
mandanı büsbütün fÜphelendirmit 
ti .. Gazeple çocuğa bir tekme ata
rak: 

- iç!.. diye haykırdı .• 
Çocuk annesinin kucağından ııy 

rıldı .. Kumandana hakaret dolu 
bir bakış fırlatarak ayağa kalktı. 
Mert bir sesle: 

- Verin dedi .. Ve çavuşun e
linden aldığı farap dolu bardağı 
bir hamlede midesine botalttı .. 

Bu kahraman bir Türk çocuğu 
idi .. Ve vatanı için ölmeyi bir şe
ref bilmitti. 

Çocuk mantığı 
Çocuk - Ben büyürsem, anne 

annemle evleneceğim. 
Annesi - Bakalım ben annem

le evlenmene razı olacak mıyım? 
Çocuk - Sen babamla evlendin 

ya .. 

Cümhuriyeti yaratan Gazi 
Çocuklar, biz bu ~üyük ğünü, ONA, 

Büyük GAZl'ye medyunuz 
Yüce Gazimizin h'lyatı şanlı bir 

tarihtir çocuklar .. Bu tarihi bilmek, 
okumak her Türk v:ıvrusuna bir 
borı;tur. O talii, tesadüfleri bile 
kendi İradesine, kendi zekasına 
bağlamış, her başladığı işi başar
mış, her istediğini yapmış ve yap
ıtıasmı bilmiştir. Hayntı bir destan, 
şan ve şeref dolu bir destandır. 
Türk çocuğu .. rJnu oku .. Onun ha
yatım kafana ve kalbine kaz .. 

52 sene evvel Sel.ınikte doğdu .. 
Babası tüccardı.. Mert ve temiz 
bir insandı .. Oğluna verdiği ilk ter
biye bu meziyetleri ona atılamak 
oldu .. Daha küçük Y3•ta zekası, o
nu, arkadaşları ar.'\sında belli e
diyordu .. Cevval. • Ateş gibi bir 
çocuktu. İlkmektep tahsilini Şemsi 
Efend! mektebinde bitirdi .. Fakat 
baba~mın ölümü ve annesinin de 
Selan;L civarındaki kardetinin 
çiftliğ!ne çekilmesi onu kırlara, 
dağla kavutturdu .. Körpe vücudü 
çelikleşiyor, kuvvetleniyordu. Ve 
bunun neticesidir ki kalbinde as
ker olmak için derin bir heves u
yandı.. Bu hevesle rüttiyeyi ve 
Harbiye mektebini bitirdi.. Artık 
Türk ordusunun bir cüz'ü, bir zabi
ti olmuştu .. Fakat bu onu tatınin 
etmiyordu .. Kafası, 7ekası bir dina 
mo gibi çalışıyorılu.. 1901 de Er
kamharp yüzbaşı$ı olduğu zaman 
iradesi topladığı kudreti sarfede
cek bir hale gelmişti .. 

Memleketin hali hc.rbattı .. lstip
dat dem n baykuş memleketin üze
rine konmuş acı acı i:tüyordu. Ga
zi ilk hamlesini ona karşı yaptı .. 
Hafiyeler juı·nal ettiler.. Yıldızda 
muhakeme edildi. Suçunu ispat ~ 
demediler .. f'akat ta Arabistanda 
bir fırkaya gönderdHer .. 

Arabistan onun h:.irriyet için çır
pındığı benliğine uygun bir yer de
gildi •. İzinle Selaniğe döndü.. Ça
lışmağa bafladı .. Bunu duyan istip
dat hükumeti genç zabiti tekrar 
Arabistana attı .. ve Oç sene, kız
gın kum çöllerinde mefki'iresi için 
çırpındı durdu .. Oç sene sonra "a
letini söndürdük,, zannederek onu 
Selıinik kıt' asına memur ettiler .. 

Halbuki ondaki ateş için için 
yanmıf tam kor haline gelmişti. Sa
raya istipdada karşı açılan ilk is
yan ve nefret bayrağının altında 
Mustafa Kemal vardı .. 

Memleket zayıf dütmüttü .. Bunu 
ganimet bilen İtalyanlar Trablus
garba saldırdılar .. Mustafa Kemal 
derhal bir kaç arkadatile bu çolle
re atıldı ve tam bir sene düşmanı 
bir adım bile ileri yürütmedi .. Fa
kat yapılan sulh onun bu emekleri
ui boşa çıkarmıt ve Trabluıgarp 
İtalyanlara verilmitti.. İstanbula 
dönünce Bulgar hükumeti yanına 
Atasemiliter olarak tayin edildi ve 
BüyÜk harbe kadar bu vazifesini 
muvaffakiyetle yaptı .. 

Harbin ilanı onu tekrar silah ba
şına koşturdu.. Fırkasile Çanak
kalede Cihan harbinin enbüyük 
harikasını yarattı. Şarkta Rus or
dularına bir çelik set oldu. Suri
yede mağlup bozgun askere galibi 
yeti ve zaferi tattırdı .. Ve harp bit
ti... Fakat .. Sözde galipler bizi de 
mağlup addediyorlar ve idam seh
pasına götürüyorlardı. Sevr Mua
hedesi Türkün idam hükmü idi. 

Bu hükme gene isyan eden Mus
tafa Kemal oldu .. O asla mağlubi
yeti ve zilleti kabul edemezdi .. Ka
nındaki Türk asaleti buna elver
miyordu. Bir kaç arkadatile der
hal Anadoluya g_eçti.. Sa.maun Er
zurum, Sivas ve nihayet Ankara.. 
Mustafa Kemal buralardan geçmit 
ve bütün Türk milletini kendine 
bağlamıştı. Günlerce, haftalarca, 
aylarca geceli, gündüzlü çalıftı .. 
O her işin kuvvetle düzeleceğine i -
man etmişti. Merhamet istemek 
Türke yarafmazdı .. 

Bütün vatan dört taraftan tutut· 
muştu .. O biran bile yılmadı.. Ar
kasında bir avuç kahramanla bü
tün cihan devletlerine meydan oku 
du. Milli Birlik kurulmuş, Mil
let vekilleri Ankarada Gazinin 
etrafında toplanmışlar ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi hüki'imeti ilan 
cJilmi•ti. 

Bu ilk muvaffakiyeti diğer mu
vaffakiyetler takip etmekte gecik
mediler .. Ermenistan zaferi, birin
ci ve ikinci İnönü zaferleri ve Sa
karya... Bu arka arkaya gelen ga
libiyetler cihan devletlerine ispat 
etti ki Türk ölmemittir .. Fakat ya-

şadığını da ispat etmek lazımgeli
yordu .. 30 Ağustos (Başkuman
ddn muharebesi)de Yunan ordu)a. 
rı:?ı Akdenize dökmek suret.le 
Türkün yaşadığını ve ebediyen de 
yaşayacağını gösterdi. Bunu gören 
büyuıc devletler bizi sulha davet et. 
tiler. Ye Lausanne'da Gazinin bü
tün cihana İspat ettiğini onlar da 
tasdik ettiler .. 

Artık memleket kurtulmuştu .. 
Fakat Gazi şuna kani idi ki düş
manı vatandan kovmakla mese1e 
halledilmiş değildir .. Daha yapı .... 
cak bir çok şeyler vardır. Ve bun
ları da sırasile yapmak lazımdır .. 

llk yaptığı saltanatı ve hilafeti 
kaldırmak ve Cümhuriyeti ilan et
mek oldu .. Millet te kendisine olan 
şükranını onu kendine kaydiha
yat şartile başbuğ yapmak sure ' i
le gösterdi .. 

Diğerleri Türke medeniyet ve 
1:urtuluş yolunu açan inkılaplar-

Din ve d''n'·n islerini b r ı-
den ayırdı.. Tü k ·eri, medrese
leri kaldırdı .. Kanuıııu.ı yenilt:ş, •• 
di. Türk harflerini kabul etti .. Ka
dınlara hürriyet verdi .. Fesi attırdt. 
Bunlar öyle inkılaplardır ki T·· rk 
milletini dini ve içtimai hastalıkla
ra kartı ebediyen koruyacak ve 
Türk varlığını asırlardan asırlara 
ulaştıracaktır .. 

Çocuklar biz bugünleri Gaziye 
borçluyuz .. 

Yatasın ULU GAZiMİZ .. 
----<>-----

Türk yavrusu 
Bir an bile unutma ki, ülkelere 

hükmetrıııf uır mttı~'''' !r°"''""._.
0

.,. __ ,, 

1 ur1< adı asırıarca .:.u11;ı-.ı,rı ,,,. .. .,. 
mıJ .. 1 ark orauıarı ouıuıı cııu., .. a 
l<vrHu saımıf .. J url< t<ı.ıcı en """ 
yut< tac.ı uayıara t>ııe uoyun '!!"•'· 
mı~tır. 

Ut<uduğun tarih ııe asırlaruan 
bu gune .. aıan her şey uuııun en 
aaıı sahıtıerıaır. 

;>unu aa hatırla ki, bunu yapan 
sonsuz bır yuraaııış tarıııı.nae vı.r 

tel< millet, bir tel< ı url< lrııuetı ıuı. 
Halou1<i karıısınaa bır suru auş· 

man mıııet varaı. l:tunlar eıoırtı· 

ğı ettıler, sözbırı.ğı ettııer. uaııa 

aogrusu kahpelıH ettııer ııe mert 
mıııetinin ilanını atyonıaaııar .. 1.). 

nu yuz yıllar süren bır uy1<Uya ya
tırdılar . • 

Bundan 15 sene evveldi.. Bir
leıen cihan devletleri onun bu uy
kusundan umutlanarak büsbütün 
vucudunu R.al.aırmaR ıçın ""'erı,,e 

saldırdılar ııe ellerindel<i hancer
leri milletinin en nazik yerlerıne 
sapladılar. Halbuki zavallı gaf./. 
ler ... Hesaplamamıştaraı 1<ı bu,. .... 
ralardan akan alyonladıkları uyu. 
şuk kandır ııe onun kendı asil na
nı kalbinin bir kaşesinde temiz 
kalmıştır. işte akan o uyuşuk ila
nın yerini bu saikan doldurdu ııe 
Türk milleti kımıldadı .. gerindi ... 
ııe birden bire fırladı! ... 

Ve sonra ne olduğunu sen de bi, 
liyorsun asil Türk çocuğu .. JJu rır
layıştan birkaç yıl sonra yine bü
tün cihan devletleri galip milleti
nin önünde boyun iğdiler ve onun 
kahraman kılıcını öptüler. 

Şunu bir an bile unutma ki se
nin kalbinde o uyu,uk kanın bir 
zerresi bile yoktur ııe sen damar
larında asırlarca evvelki ataları
nın sal ııe tertemiz kanını ltJfıyor
.sun ... Büyüdüğün zaman yarata
cağın her eser atalarınınki kaJar 
ııe ondan büyük ııe ferelli olmalı
dır. 

Bu bayram o günlerin bir müj
decisidir. Kutlu olsun asil Türk 
yavrusu .. 

Tavan 
Hilmi dört buçuk ya9ında .. Son 

derece zeki ve mütecessis, her •eyi 
öğrenmek istiyor. Bir gün babası 
ile kırda dolatırken sordu: 

- Beybaba, bu gög yüzü nedir? 
Hilminin babası düşündü, ne ce

vap versin? Dedi ki: 
-Oğlum, gökyüzü yeryüzünün 

tavanıdır. 
Kırdan dönüyorlardı. Hava ka· 

rardı, hafiften yağmur sepelemeğe 
batladı. Çocuk o zaman babasına 
döndü: J 

- Beybaba, dedi, tavanın akı-
yor. 
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Cümhuriyet Maliyesi ve Türk Paras 
----------------~··~~-~~~~-~~-~~~---

Vergilerimiz nasıl olmalıdir? - Bütçe - İktısadi devletçilik - Dünya buhranı v 
Türkiye -Müvazene -Ticaret siyasetimiz -Ko:iıtenjantman -Klearing-Hedefimi 

Adı "Osmanlı lmperatorluğu,, 
hakiki ve iktısadi bünye ve mahi -
yeti ise bir "yarı müstemleke" o -
lan idarenin mali sistem ve siyase
ti üzerinde bir an durmak; kaybol
muş uzun yılların, kaçırılmıt fırsat 1 
!arın acısını duymak itibarile fay -
dalıdır. Çünkü bu derin ıztırap; 
Türk milleti gibi tükenmez bir ha
yatiyeti olan heyete ancak sürük -
leyici, yapıcı ve kurucu bir heye -
yecan ve kudret bahşeder. 

üzerindeki inikasları ihmal olun -
mamıştır. 

Devletin ifa edeceği hizmetler, 
başaracağı itler dolayısile yapaca 
ğı masrafların tesbiti demek ayni 
zamanda devletin hususi teşebbüs 1 
erbabının, vatandatların faliyetine 
bırakacağı sahaların hududunu çiz 
mek demektir. Bu mühim nokta ih 
mal edilerek bütçe müvazenesi te
sis olunamazdı. Bu itibarladır ki: 
Cümhuriyet bütçelerinde: masraf
ların tahmini ve tahsisatın kabu
lü; kabul edilen masrafların kon -
trolü milli hakimiyetin tecellisini 
tebarüz ettiren hususi bir ehemmi
yetle kartılanmıştır. Devletçiliği -
mizin tatbikatı neticesi olarak dev 
let salahiyetlerinin artması, devle
tin istihsal sahasına da girmesi, 
bütçe mefhumuna gittikçe genit 
memlekettümul bir ehemmiyet ver 
dirmit ve bütçenin kli~ mahiye -
ti de değişmiştir. Böyle bir bütçe 
telakkisine sahip olan inkılap reji 
mi hesaplarında daima vuzuh ara -
mıt ve devlet muhasebesinin vergi 
!erin mahalli sarfını layikile müra 
kabe edebilmesini temine çalışmıt 
tır. Cümhuriyet maliyesi: her va -
tandatın maliyesi demektir. Vergi
leri, ne kadar ağır olur olsun, hak
lı ve metru addettiren, bu yüke 
memnuniyetle tahammül ettiren: 
vergilerin sarfedildiği maksat ve 
gayedir. Tahsis edildiği itlerin ma
hiyetidir. 

Maziyi tamir etmek, asırlarca 
geri bırakılmıt mesafeleri kapat -
mak; kudretli mücehhez i-
leri oldukları kadar haris 
ve son derecede merha-
metsiz olanlara karşı milli varlığı 
korumak; siyasi istiklal ile temin 
olunacak müsavi vaziyeti ikhsadi 
sahada da elde etmek! .. 

Bu hedeflere i,aret eden Türk 
davasını batarmak inkılapçı olma
dan asla mümkün olamazdı. Me,ru 
tiyet devri: İnkılabın sathında kal 
mı•lır. 

lleri ve müstakil memleketlerde 
milli hakimiyetin ifadesi olan büt
çelerin esas ve ruhunu değil 1elılini 
almakla iktifa etmittir. Bütçe mü -
zakerelerinin de ruhuna değil me

·rasim ve formalitesine kapılarak 
oyalanılmıthr. 

istibdat devrinin menhus mi -
rası olan harici borç arttıkça: mem 
leke tin iktisadi varlığı; yabancıla -
ra kartı mütemadiyen darlaşan bir 
esaret zinciri içerisinde kıvranıyor 
du. Dahilde de: inkılap ruhunun, 
dü,üncesinin tahammül edemiyece 
ği kanuni mevzuat muhafaza ve 
idame edilmitti. Şurasına inanma
lı ki; hakiki inkılapçı olmayan ida 
relerin; "idarei maslahat" ile vazi 
yeti idame etmekten başka kaygu
ları olmayan rejimlerin tarihin se
petine yuvarlanmaları mukadder -
di. Netekim böyle de oldu ..• 

imtiyazlar bağışlanarak elde e
dilen mütemadi istikrazlarla geri 
kalını~ bir milleti yükseltmenin im
kansız olduğu ve olsa olsa bu yo
lun ileri milletlerin ezici tabak -
kümlerini ebedilettirmeğe yaraya
cağı acı hüsranlarla öğrenilmiştir. 

lmperatorluk: Çalı,an Türk yı
ğınlarına, Türk köylüsüne karşı da
ima hasım bir vaziyet almıştır. 
Türk köylüsünü bir taraftan bari -
cin istismarına diğer taraftan da 
dahilde ağalar, tefeciler, ortakçı -
lar bir kelime ile mütegallibe sal
tanatınm zulüm ve tahakkümüne 
maruz bırakılmı,tır. 

Türk iktısadi bünyesinin belke
miği sayılması icap eden fedakar 
ve çalışkan Türk köylüsüne kar'ı 
metrutiyet devri de: la.kayıt ve so
ğuk bir siyasi teşekkülün tavrını 
takınmıstır. 

Kısa~a diyebiliriz ki: lmpera -
torluk bütçeleri: açık, istikrazlı 
ve millet aleyhine olan bütçeler i
di. 

istiklal mücadelesinde: Milli te
tekkülün elini koyduğu vatan parça 
larındaki mal sandıklarında hiç 
bir paraya rastgelinmedi. Millet 
bütün malını "tekalif" teklinde 
tahsis etmek suretile zaferin mali 
mesnedini tesis etti. işte; cümhu -
riyete memleketin mali idaresi bu 
vaziyet içinde terkedildi ... 

* * • 
-Vergilerimiz nasıl olmalıdır?. 
- Memleketin "vergi verme" 

kabiliyeti nedir?. 
- Memleketin vergi sistemi ile 

memleketin servetlerinin inki,afı, 
milli sermaye ve tasarrufun birik
mesi ve bunlara dayanacak olan 
milli iktisadın kurtuluş ve yükıelişi 
gibi mevzular araımda ne gibi mü
nasebetler mevcut olmalıdır? 

- Vergi sistemimiz ile içtimai, 
siyasi ilerileyitimiz araıında nasıl 
bir ahenk olmalıdır? 

- Vergiyi vatandaşlar arasında 
servet, gelir, bir kelime ile "refah" 
derece ve seviyesine göre nasıl tak
sim etmelidir? 

Bir iktısadi "yarı müstemleke" 
olan Osmanlı İmperatorluğu bu 
kaygularla alakadar olmamıştır. 
Milletin ve hükumetin birbirini ta
mamlayan bütünlüğünü ifade eden 
yeni Türkiye devleti nazarında i -
se; bütçe: mali olduğu kadar ikti
sadi, İçtimai ve siyasi bir program 
olarak ele alınmı,tır. Fırka progra 
mının, fırka prensiplerinin rakam -
!arla ifade olunmuş bir nüshası te 
lakki edilmittir. 

Mali meselelerin mali itlerin 
ve bunların maddi ifadesi olan büt 
çenin iktısadi ve İçtimai vaziyet 

• • • 
Bütçe: milletin hayatına, istik -

haline, mukadderatına hakimdir. 
Bu kadar tümullü ve milli hakimi
yetin en esaslı ve fili bir tarzda te
celli ettiği mevzulardan biri olan 
böyle bir esere ne kadar ihtimam 
edilse azdır. 

Eğer bütçe mefhumu: milletin 
hayatile istikbalile bu kadar sıkı 
bağlı olmasaydı; iktisadi, içtimai 
ve siyasi bütün umdelerimizle ala
kadar olmasaydı bu mevzu üzerin
de çalışmak için: biraz hüsnü ni -
yet ve aklı selim kafi gelirdi ... 

Yeni Türkiye devleti "bütçe -
nin" Türkiye gibi geri kalmış bir 
memlekette ne derece hayati ehem 
miyeti haiz olduğunu bildiğinden 
bu "millet inevzuu" etrafında da
ima bütün faaliyetleri , elindeki bü 
tün ihtisasları seferber etmittir. 

Cümhuriyet bütçelerini, tetkik 
ederken, iki esaslı kısma tasnif et
mek lazımdır. 

1 - Zafer tarihinden - dünya 
buhranının memlektimizi sardığı 
günlere kadar olan devire 

il - Dünya buhranının yurdu -
muzda tesirlerini hissetmeğe batla 
dığımız tarihten bugüne kadar o -
lan devire. 

inkılap hükUmeti: siyasi 
istikli.I davasını hallettikten son
ra ilk iş olarak "vergi yükünün 
merkezi siki eti", çalıtkan ve feda
ki\r Türk yığınlarının, fakir Türk 
köylüsünün asırlardan beri çökert
tiği omuzlarından kısmen kaldıra
rak inkılaba kadar vergi nedir? bil 
meyen muhitlere nakletmiştir. Dev 
let gelirinin ana kaynağı olan ver
gilerin Cümhuriyet devrinden ev -
vel gösterdiği umumi manzara "ver 
gi adaleti,, "içtimai adalet,, mef
humlarile telif edilmez bir halde 
idi. 

Zaferden dünya buhranının Tür 
kiyeye sirayet ettiği tarihe kadar 
olan devre zarfında bu memleke -
tin "vergi verme kabiliyeti" Türk 
milletinin hayatiyetinin, dinamik 
faziletlerinin su götürmez maddi 
bir delilidir. 

Sürekli harplerde yıpranmıf, 
fakirletmif, bütün ihtiyatlarını tü
ketmif, efya stoklarını eritmif, va
rını yoğunu istiklal uğuruna ver
mekten çekinmemit bir milletin za
ferden sonra gösterdiği bu "haya -
tiyet" istikbalimiz için en büyük ü
mit kaynağıdır. 

Zaferi müteakıp battan b~a 
harap bir vatan karşısında kaldığı 
mız vakit: elimzde istismar edile -
cek müstemlekeler yok idi ... Bila
kis memleket müstemleke olmak -
tan kendisini güç kurtarmıt bulunu 
yordu.Mütecaviz, mutearriz bir har 
be girişip "Harp tazminatı,, ile kal
kanmak sevdasına dü~müş değil -
dik. Bilakis istilaya uğrayan öz va
tammızı müdafaa vaziyetindee i -
dik .. Bu emşru "müdafaai mvcudi
yet,, harbinden sonra bile mağlôp
lardan harp tazminatı alrak bu mil 
!etlerle aramızda doldurulmaz kin 
ve adavet uçurumları kazmak iste
medik. .. 

Siyaai istiklalimizi Lausanne' da 

tasdik etmiş olmağı bir türlü haz - j 
medemeyen; ve henüz bitmit olan 
askeri cidali; mali bir cidal ile te
lafi etmek isteyen zihniyetlerin 
karşısında bulunuyorduk. 

Mü.savi tartlarla, mütekabiliyet 
esaslarına daynan hak ve menfaat 
!eri tanıyan beynelmilel bir tefriki 
mesai mevzuu bahis bile olamaz -
dı. Siyasi zümreler kendi peykleri
ni finanse etmek ile mefguldü -
ler. 

"Cemiyeti Akvam istikrazları" 
birbirini muntazam fasılalarla ta -
kip ettiği bir devirde cümhuriyet 
idaresinin mesul devlet adamları 
her vakit olduğu gibi bu defa da 
gözlerini, ümitlerini, emellerini 
Türlı milletinin lıayatiyetine, ı;alış
lıanlığına çevirdiler ..•• 

lktısatta milletin geri bırakıldı
ğı mesafeleri ancak "iktısadi dev -
!etçilik" ile kapatabileceğimize ka 
rar verdiler. Kültür, ilim, iktısat 
sahalarında asırlarca geri bırakıl -
mif bir cemiyetin çok çalıtmaktan 
ve hususi tedbirlerle yetiştirilmek -
ten batka çaresi olmadığını pren -
sip halinde ifade ettiler. 

Varidat inlıiıalına, fazla vari -
dat talısiline müsait olan bu ilıtısa
di devrede ne yapıldı?. 

Kısaca denilebilir ki her şey ye
niden kuruldu. Devlet bile! ... 

Cümhuriyet idaresinin ba,ardı
ğı eserleri burada saymak uzun o
lur ... Hepsine layik olduğu ehem -
miyeti vererek ayrı bir tez halinde 
yazılacak başlı batına bir mevzu -
dur . Yalnız milli vahdetimiz, üze
rinde tarihi rol oyanycak bazı bü -
yük eserler üzerinde tevakkuf etme 
den geçmek te doğru değildir ..• 

lmperatorluğun imtiyazlar ha -
ğışlayarak, ağır faiz yüklerine kat
lanılarak ve yıllarca sürüncemede 
kalan inşaat neticesinde pi~~ ~·· · "i 
şimendifer yollarının uzunluğuna 
yakın bir tebekenin peK .ıı. ...... ~ r 
devre zarfında kurulduğunu görüp 
te istikbale emniyetle bakmamak 
imkansızdır. 

- Şimendiferlerimz, anayurtta 
ördüğümüz bu demir ağlar lıer şey 
den evvel milli müdala kabiliyetini 
en aş.::ığı ilıi üç miıli cntırmıştır. 

- Muhtelif aksamı arasında biç 
bir irtibat olmıyan bir yurtta - milli 
vahdet - mevzuubahis bile olamaz. 
Şimendiferlerimizin bu siyasi ve 
içtimai rolü milli müdafaaya olan · 
hizmetinden hiç te atağı değildir. 

- İktısadi bünyemizdeki kanın 
bütün vatan aksamında deveran et 
mesini gene şimendiferlerimiz te -
min edecktir. Burada "herhangi bir 
imtiyazlı tiıketin plançosunda elde 
edeceği kar" mevzuu bahis değil -
dir. Bu hatlar fÜphe yok ki; mem
leket iktısadiyatına faydalıdır. Ve 
bu itibarladır ki bizim telakkimize 
göre ayni zamanda iktısadidir. 

Nakil vasıtalarını asrilettiren 
nafia programımız timendiferler -
den başka eserleri de ihtiva etmek
tedir. - lktısadi havzalarını yekdi
ğerine bağlayan büyük köprüler bu 
meyandadır. 

Varidat inkişafı devresinden 
!Üphe yok ki, yeni Türkiye devlet 
adamları memleketlerini istifade 
lendirmek imkan ve yolunu bul -
muflardır. Milletten istenilen feda 
karlıklarla kurulan büyük eserler: 
Türk milletinin maddi varlık plan
çosunda bugün mevcuttur. Nazari 
öğütlere, başka memleketlerin biz
den tamamen aykırı olan hususi -
yetlerinden ilham alan hükümlere, 
bitmez tükenmez tavsiye ve nasi
hatlara bel bağlamıt olsalardı; yüz 
lerce milyon Türk lirası değerinde 
olan bu varlıklar bugün bir haki
kat olamazdı. Milletlerin önüne çı
kan fırsatlar, fertlerin istifade ede-

1 
bileceği fırsatlardan daha çok az -
dır. "Varidat inkitafı" devresini 
bütün dünyayı sarsan umumi buh
ran senelerinin takip ettiği nazarı i 
tibara alınırsa: tarihin affedemi - ı 
yeceği bir gafletine düşülmüş ola
cağı kabul edilr. İtte hakiki dev -
Jet adamları böyle mehek tatları - I 
na vurulduğu zaman belli olur .•.. 

Nakliye tariflerine ve nakil va
sıtalarına hakim olmağı iktısadi 
devletçiliği icabı telakki eden cüm 1 

huriyet idaresi imtiyazlı şimendifer 
hatlarını da tamamen satın almıs 
bulunmaktadır. ' 

• • • 
- T echizatı , malzemesi tama

men yenileşen maddi, manevi bü
yük bir kuvvet ifade eden bir ordu 
vücuda getirilmittir. Göii;süınüz ifti 

harla kabararak iddia edebiliriz ki 1 
bugün memleketimizde ordu en il
mi en rasyonel kurulmuş bir teşki
lattır. iktidar ve liyakate, mesbuk 
hizmetlere en fazla yer veren mo
dern bir tetkilattır. Böyle bir ordu
nun değeri ve kıymeti - dünyanın 
atlattığı bugünkü tehlikeli ve tarihi 
geçitlerde daha iyi kavranılıyor. Bu 
kuvvet: Türk inkılabının şefleri -
nin elinde her teyden evvel bir sulh 
amilidir. Sulh faaliyetinde oynadı
ğımız mühim rol ve mevki bu kana
atin en kuvetli müeyyidesidir. 

"Mali ve iktısadi kalkınma" dev 
rimize ait ileride tarihi tetkikat ya 
pılırken geçirdiğimiz son on sene
lik sulh devresinin ne büyük ve ne 
kıymetli bir "Mali ve ilıtısadl kal -
lıınma'' amili olduğu şüphesiz ki te
barüz ettirilecektir. 

Cümhuriyetin milli müdafaaya 
ayırdığı tahsisatı vaktile çok gör
müş olanlar son aylardaki sulh faa
liyetinin hakiki ve mahviyetper
ver hizmetkarının kim olduğunu 
sezmekte herhalde müşkülat çek -
mezler. Milli müdafaa tahsisatını 
ağır bulanlar: Zayıfların sürüklen 
dikleri badirelerin malen ve nakden 
ne kadar pahalıya mal olduğunu 
tahattur etmeleri lazımdır. Trablus 
Garp ve Balkan lıarpleri Metruti
yet maliyesinin büsbütün yıkılma
sına sebebiyet vermişlerdir. 

- Ordu ile kıymetli ve çok mü
easir bir tefriki mesai kabiliyeti 
göstereceğine imanımız olan do -
nanmamıza sarfedilen fedakarlık -
!ar da ayni gaye yolunda yer bul -
muştur. 

- Rejimin: iktısadi, içtimai um 
delerini tahakkuk ettirebilmek için 
hakkiyle güvenebileceği "kredi mü 
esseselerimiz,, vücuda getirilmiştir. 
Önümüzde ikinci on yıllık "kurma 
ve yapma" devrinde bunlara mü -
him vazifeler düşecektir. 
- Maarif ve kültür mevzuu cüm

huriyet idaresinin en ziyade hassa
siyetle çalıştığı bir mevzudur. ln -
kılaçı 9efler bugünkü tahsisatı en 
aşağı on misline çıkaramadıkların
dan dolayı eminim ki her an derin 
bir elem ve ızbrap duymaktadır -
lar. 

Görülüyor ki: Devletin önayak 
olmasından, devlet faaliyetinden 
çok şey bekleyen bizim gibi asır -
larca geri bırakılmış bir millet i -
çin "bütçe" ne derece hayati ehem 
miyeti haizdir, Bozuk bir devlet 
maliyesi! .. Fikir, kültür, medeniyet 
inkişaflarımızı bile tehlikeye ao -
kar. Çok mihnetli, ıztıraplı mücade 
lelerle kazanılmıt bütün bir istik -
bal, bütün inkılap eserleri tehlike
ye uğrayabilir ... 

işte bu inanla ikinci on yıllık 
mali mesaimiz için bir temennide 
bulunacağız ... 

Cenup hudutlarında vurulan ka
çakçılarla Türk içtimai hayatında 
maalesef hürmet gören vergi ka -
çakçıları arasında hiç bir fark yok 
tur ...• 

Vergi cibayet ve tahsilinde: hu 
funet ve cebrü şiddet gibi rejime 
yakı~mayan ve neticesiz, faydasız 
olan bir usul kabul edecek değiliz. 
Azami nezaket ve terbiyeden ayrıl 
madan bu kaçakcıları yakalamak 
mümkündür ... Teşkilat ve disiplin 
meselesidir. Bugün mevzu vergi -
!erden azami verimlerini almak i -
çin Cümburiyet idaresinin çok plan 
lı ve sistematik mesai sarfedeceği
ne imanı,..•~ """~'"· Me~ele zan ve 
tahmin edildiğinden daha ehemmi 
yetlidir. Vergi adaleti, içtimai ada 
let: kaçakçılığın herhangi seklin -
de olursa olsun önüne geçilmesini 

İstemektedir. ''f;l; w 1 

*** Dünya buhranının tesirlerini 
memleketimizde göstermeğe başla 
dıjS brih ile bugün arasındaki dev 
rede takip olunan mali siyaset ta -
mamen realisttir. 

En kuvvetli iktısat bünyelerine; 
asırlarca hirkmiş sermaye ve ihti -
yat kuvvetlerine dayanan milletle
rin buhranın ilk sadameleri kar -
tısında nasıl şaşalayıp bocaladık
larını gözönüne getirmek faydalı -
dır. 

O zaman, yeni Türkiyenin mu -
kadderatını idare eden mesul mev 
kideki devlet adamları tarihi vazi
felerini çok iyi kavramıtlardır. 

"Varidat inkişafı" devresini 
buhranın takip ettiğini görünce der 
hal realist ve ileriyi gören kararlar
la harakete geçmişlerdir. Bir çok 
milletlere acı hüsranlar hazırla -
yan mef'um hayallere kapılmadan, 
buhranın gelip geçici olduğu tesel 
lisi Üe oyalanmadan "azimli 
ve sebatlı bir tasarruf çığırı" açmış 
)ardır. 

Buhranın doğurduğu yeni şart
lara mali hayatımızı uydurabilmek 
için esaslı bir program çizmitler -
dir. 

Cümhuriyet hükUıneti "Mali kal 
kınma" itini batlangıçdan beri, bir 
"kül,, olarak ele almıttır. "Mali ıs
lahat" davası imperatorluk devri -
nin zihniyet ve telakkisinde olduğu 
gibi bir "yülı:relı lıomiıyon" sadece 
bir tenlıilıat i,i! .. Ve bir iki ecnebi 
mütehassıs celbi meselesi değildir. 

Bu dava ba,lı batına ne malidir. 
ne de münhasıran iktisadidir ve 
ne de yalnız içtimaidir. Bu üç sa -
hada da kökleri vardır. Bu üç mev 
zudan da muvaffakıyet unsurları -
nı toplamağa mecburdur. Hülasa 
başlı ba,ına bir memleket ve mil -
let işidir. 

Uç cepheden birden çalıtmayı 
isteyen bir savaştır. 

Cümhuriyet idaresi: bu vadide 
en i eri menılcketloırin takip ottilt

Jeri en ilmi ve en makul bir prog
ramı adım adım yılmadan tatbik 
etmiştir: 

1 - Her şeyden evvel müvazene 
li bir bütçe 

il - Diş borçlar meselesinin hal
li ve düyunu umumiye yükünün ha 
fifletilmesi. 
ili- Hazinenin dalgalı borçla 

rının tedricen tasfiyesi. 
iV - Türk parasının istikrarı

nın temini, 
V - Kısa vadeli harici devlet 

angajmanlarına buhranın icabati -
le ahenkli bir şeklihal bulunması 

VI - Bütün bunlarla müvazi o
larak iktısadi inkitafa yarayacak, 
hizmet edcek tedbirlerin alınması. 

Türk milletinin istikbaline, ha
yatına taalli'ık eden bu mühim mev 
zular daima bir lıül olarak ele alın 
malıdır. Çareleri ayrı ayrı, yekdi
ğerinden tecrit ederek bulunamaz. 
itte yeni Türkiye devleti mali da -
vayı bu zaviyeden görmÜf ve tetkik 
etmi,tir. 

"Müvazene" mefhumuna gelin -
ce: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türkiye hüki'ımeti ve herhangi bir 
suretle mesuliyet mevkiinde bulu -
nan Türk devlet adamları "müva
zeneyi" daima fümullü ve etraflı o
larak nazarı itibara almışlardır: 

Bütçe müvazenesi ' 
Ticaret müvazenesi 
Tediye müvazenesi 
Bir kelime ile Türk milletinin 

umumi hayatındaki müvazene ! .• 
• • • 

Türk parası 
Cümhuriyet idaresinin devletçi-

!iği: Kollektivist ve mutlak bir dev 
!etçilik olmadığından bir taraftan 
bizzat kendi uhdesine aldığı işleri 
başarırken, diğer taraftan da mil · 
letçe kalkınabilmemiz, vatandaş • 
ların hususi faaliyetlerinin seme 
reli ve muvaffakıyetli olması için 
müsait zemin ve ,artları hazırla • 
mağı daima vazife bilmistir. 

Milletlerin mukadder~t ve istik 
halinin: Fertlerde olduğu gibi ken 
dilerine mübadele vasıtası, kıyme 
ölçüsü ve tasarruf vasıtası rolünü 
oynayan paralrına bağlı olduğunu 
biç bir vakit gözönünden ayırma • 
mış olan Cümhuriyet rejimi Türk 
parasının korunmasına hususi bir 
ehemmiyet atfetmittir. 

Türk mali siyasetinde: Mücade· 
le devirlerinden beri bir insicam 
vardır. Fikri takip vardır. inkılap 
Şefleri devlet maliyesinin Te milli 
iktısat zaruretlerinin kısım kısım 
parça parça ekseriya mütenakız ya 
rım tedbirlere tahammülü olmadı· 
ğını çok iyi takdir etmişlerdir. İm· 
peratorluk devrinden kartılıksız 
takriben 158 milyon Türk liralık 
kağıt para devralmmıttır. 

Kuvvetle meydana koymakta 
büyük bir fayda gördüğümüz ci • 
bette: 

Türk milletinin Yafaması veya 
ölmesi bir meydan muharebesinin 
neticesine baktığı büyük imtihan 
günlerinde bile "enfilasyon" yolıı 
na sapılmamıftır. 

Türk milletinden, vaziyetin i · 
cap ettirdiği fevkalade fedakarlık· 
lar istenmi• , o da fUurlu kavrayı•• 
ile bu fedakarlıkları fazlasile ver· 
miştir. Sevgili Milliyet'in büyük 
inkılaba tahsis ettiği fevkalade bir 
nüshada; inkılap heyecanı taşan ys 
zılar arasında Türk parasının istÜ' 
rarını temin için takip olunan usul 
!erin teknik müfredatı üzerinde 
durmak istemem. Yalnız turası mtı 
hakkaktır ki; bütçede olduğu gibi 
burada da en rasy011e! • .en mw.uir 
... J.la;yuile en zahmetli ve çetin 
yoldan ilerlenmektedir. 

Paramızı koruyabilmek ıçın 
yalnız "bütçe müvazenesi" kafi de· 
ğildir ... Ticaret müvazenemizin, te 
cliye müvazenemizin de lehte olma· 
sı, gittikçe aksifleşmesi lazımdır. 
I:unun için de istihsalimizin fazla• 
!aşması ve ihractımızın "kıymet" 
itibarile artması icap eder. lstihsa· 
liınizin artması ve dünya piyasala • 
rında sürülebilmesi için de rasyo · 
nelleşmesi, maliyet fiyatlarının dü! 
mesi zaruridir. Malarımızın satıl · 
ması için maatteessüf bu da kafi 
değildir. "Fiyat" dünya pazarla • 
rmda mal satıtı için yegane imi) ol 
maktan çıkmıştır. Milletler arasın · 
daki mübadeleler, aht veri,ler sıkl 
bir tarzda organize edildiğinden 
ayrı ayrı ticaret muahedelerile malı 
reçlerimiz imkan dairesinde muha· 
faza edilmelidir ..•• Eğer bu gayeye 
erişilmezse: Türk istihsal kütleleri 
iştira kabiliyetlerini kaybederler.• 
Vergi verme kabiliyeti azalır. Do• 
layısile bütçe müvazenesi bozulur. 

Sözlerimize bütçe müvazenesi 
ile başlamıştık. Garip bir tesadüf 
ile gene onunla sözümüzü bitrmif 
olduk. ... itte bu dava o kadar mu~ 
!aktır ki muhtelif unsurları hep 
birden gözönünde tutulmazsa fasit 
bir dairenin içinde hallolmadan dö 
ner durur ... 

Realist ııörüşten ayrılmayaJI 
cümhuriyet idaresi diyebilriz ki: 
"Türk müstahsilinin malını ıat • 
malı" pren•ibini yalnız ilıtısat si • 
yasetinin değil umumi lıaricl poli· 
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tikasının esas• ittihaz etmi1tir. 
Clearing esaslarına müstenit son 

anlaşmalar bu siyaseti kafi derece
de izah edecek mahiyettedir. T e -
diye müvazenesinin bütün unsur • 
lannı ihtiva eden Clearing teklini 
Cümhuriyet idaresi beynelmilel 
"d· ısiplinli bir hesap görme" tarzı 
olarak telakki etmektedir ... Görülü 
Yor ki: Önümüze çıkan büyük mÜf 
küllere rağmen Türk parası korun 
ınu, ve korunacaktır. 

T asarrulun ve milli sermayenin 
~olünü, milli iktısatta, milli kurtu. 
hı~ hareketimizde rolünü iyice kav 
rayamamıt olanlar Cümhuriyet hü 
ki\nıetinin Türk parsını korumağa 
atfettiği fevkalade ehemmiyeti kav 
ra!•mazlar ... İktısat mücadelesin · 
de her ,eyden evvel nefsimize iti
ıtıadın lüzumuna inanmak lazım · 
dır. Türk milletinin iktıııadi kal • 
ltınmasını haricin lütüf ve atifetin
den bekliyen kötü zihniyet ile dai
trıa mücadele edilmelidir. Bir mil
let: Her şeyden evvel kendi varlığı
na kendi efradının tasarruf ve mil
li sermaye kudretine; zeka ve çalı
nıa kabiliyetine bel bağlamak mec
buriyetindedir. 

Bugünkü büyük milletlerin iktı
ıadi kalkınmalan tetkik edilrse gö 
rülür ki bu milli iti kendi tasarruf 
ve milli sermayelerine dayanarak 
ha,arınışlardır. 

Tasarruf namile anılan bu ihti
}'at servetler ve kuvetler sayesin • 
~e~ir ki daima yiikselebilmitler ve 
ıstıhsal vasıtalarını daima tekem • 
tnül ettirerek haytın her gün deği
•en fartlarına ve zaruretlerine uy
durabilmitlerdir. 

. Milli tasarruf ve sermaye saye
•ındedir ki daha iyi bir istikbal 
daha emin ve daha müreffeh bir ya 
rın hazırlamağa muvaffak olmut • 
lardır. 

. İşte bunun içindir ki cümhuriyet 
•daresinin mes'ul devlet adanılan 
ltıilli tasarruf ve sermayenin te • 
•ekkülüne ve artmasına yarayacak 

l bütün müsait fartları hazırlamış · 
'•dır. İkt·.1di; siyasi; hukuki; pİ· 
•ikolojik biitün şartlar yerine !?e · 
tirilmi,tir, Türk parsnı "en miikem 
"1e/ bir tasarruf vasıtası" haline ge 
ttıiş!erdir. 

Her sınıf halkımızın vatanın 

MiLLiYET PAZAR ~9 TEŞRiNiEVVEL 

/ 

Aspirin amili -~-Ci3~ :/il~ fiıci•ıj t Fabrikaları; 
Türkiye Cümhuriyetinin Onuncu Yıldönümü 
Münasebetile Necip Tür){ Milletini Kutlular . 

yiikseliıtinde, imarında, tasarrufu 
ile rol oynamasına imkan vermit • 
!erdir 

Çalı,ma, planlı çalıtma ve ta • 
sarruftan gayri "hakiki refah" el
de etmenin ınuhıll olduğunu dü
fÜnmeyen mütehassısların son za · 
manlarda dillerine doladıkları na· 
sihatlere Cümhuriyet idaresinin ku 
lak vercek vakti yoktur. 

Fertler için olduğu gibi millet • 
leri için de mihnetsiz, ıstırapsız, 
etnekaiz, kazanıldığı zannedilen 
zahiri ve gelici geçici muvallakt • 
yet/erin yannı yoktur. 

(Türk parasının kıymetini kas. 
ten düşürmek) tezini ileri sürenler, 
bu sayede ihracata bir prim veril • 
mi' olacağını iddia edenler bu su
retle elde edilecek neticelerin ne 
kadar muvakkat olduğunu unutu . 
yorlar ... Eğer fertlerin de, milletle • 
rin de hayatlarmda böyle "sihir • 
baz usullerile"" kolayca refah te • 
min etmek mümkün olsaydı hiç te 
çalıfmaya, tasarrufa, üzülmeye ha 
cet kalmazdı... lztırap arttıkça pa 
ranm kıymeti dü,ürülürdü.,, O tek
dirde bile bu oyunun bir sonu o • 
!urdu .. Sıfıra dayandıktan sonra 
bafka bir çare aramk icap ederdi .• 

Herhangi bir faaliyet mevzuun 
da günlük avare politika gütme -
yen; siyasi davası kadar mali ve 
iktısadi davasını da çok evvelden 
tayin etmit olan yeni Türkiye, Lon 
dra para ve iktısat konferansında 
bu husustaki noktai nazrmı açık • 
ça ifade etmi,tir. 

Bu münasebetle tUrasrnı da kay 
dedelim ki: "Memleket menfaati" 
demek mutlaka bütün husui men • 
faatlerin, sınıf ve zümre menfaat • 
!erinin alt alta yazılıp cemedilme -
sinden tahassül eden bir yekun de
ğildir. Hatta bir menfaatler vası • 
tası bile değildir. Bu "yüksek men
faatin,, nerede olduğunu görmek 
ve onu her teye rağmen korumak 
hakiki deTlet adamının en bariz 
vasfıdır. Şphuiz ki büyük Türk 
müsta.h.a yığınları muztariptir. 
Hakikati saklamak inkılapçılığa 
yakıtmaz .... Cümhuriyet idaresinin 
en sarulmaz kuvveti bu fedakar 
kütlenin dertlerini, ıztrraplarını 
çok yakından takip edebilmesidir. 
Dert bizce malumdur .... Fakat ça · ı 
resi: "Türk parasının kıymetini dü-

'ürmek; Türk para. ile oynamak" 
ciegildir .. 

Cümhuri;rt~i, halkcı bir zihni
y 'tin sah.bi olanlaı için bütün ide 
ı:lleri on sene icir.de tahakkuk et · 
t:rmi, ve defleri kapamış vaziyeti· 
ni takrnm~ le safdillik olur. Gülünç 
olur •.... 

Bi7h'l böyle bir iddiamız yok • 
tur. Yalnız ıkinci on yılhL ralı,ma, 
kurma devrinde timdiye kadar ba· 
tarılan eserlerle kryas edilemiye • 
cek kadar biiyük muvaffakıyetler 
e:lde edileceğinA inanımız vardır .• 
Nefse ola:ı bu ;timat yapılacak it -
!eri ihmal cttirmeı. Bilakis heye · 
r.an ve a,abiyetl.- l·.ı me.elelere sa 
rılmaj?a fayd•.ı olur ... 

Bu meyanda: ilk iş olarak "zira
i borçla•" r.,e~elesir.i esaslı bir tet· 
kilre. tabi tutft.ralc hail ~trnek mec • 
burİyf-tir.J .. y;>. 

J{. * "f· 

Cümhurirt hükumeti: Büyük 
Mill~t l\fediAinin gc~·,.n seneki dev 
resinde bu mevzu üç mühim 
kanıın çıkarlır,,ttn: 

- Borç iç:n gayri menkul satı • 
şına vr muıırızaaya dair kanun. 

-- ôdü.1ç para verme i§l<"ri hanu
nu. 

- H o! lı f,.,nko111 ve halk san • 
Jıklan ha.nu."lu. 

İnkılap fırkasının daima sadık 
kaldığı esaslı kanaatJ<:rİ vardır: 
Bunları kısaca sayabiliriz: 

A - Türk köyl•!~ü ailesinin de 
yarJımı ile geçinmeri ;.;:,, işlediği 
arazinin sahibi olmaltdır. 

B - Türk köylüsünün i•tira ka
biliyetini ne yapıp, yapıp yükselt
melidr .. Bundan hem ticaret ve 
hem de sanayi müstefıt olacaktır. 
Bütçe müstefit olacaktır. Çünkü 
Türk müstahsil kütlesi Türk 
iktısadi bünyesinin bel kemiğidir. 

C - Türk müstahsilinin mahsu
lünü muhakkak satabilmelidr. 

D - Türk müstahsiliğinin bir se 
nelik emeğini parazit, merhamet
siz istismarcılara kaptırmamalı -
dır. 

E - Türk köyli: >Ünü mütemadi 
fakirleşmeden kurtaıarak medeni 
ve İçtimai, kültür seviyesini yük · 
seltmelidir. 

F- Ziraatin him~vesi demek a· 
ğalrın, mütegallibenirı. tefecilerin 
ortakcıların himayesi demek değil
dir. Memleket ziraati yükseltile -
cektir. Fakat esas gaye: Türk köy-

lüsünün himayesidir. 
Cümhuriyel ;daresi bu muazzam 

cidale: "Aşarın ıfgası" ile başlamış 
tır. Ve on sen«-Iİk mesaisi daima 
köylüyj ağalardan, tefecilerden, 
bir kelime ile mütegallibe tabak • 
kümünden kurtarmağa matuftur. 

Kredi tetkilı'\tı, koperatif tetki
latı hep bu cidalde kullanılan ik • 
tısa<li silahlardır .• Tüccarın insafı
nı, merhametini celbetmek iyi fi • 
yat verme~i İçin vatandaş serg:sini 
ileri sürmf'k fayduızdır. lktısadi 
silahb.ra ayni silahlarla mukabele 
lazımdır. Türk köylüsünü alıcılar 
karşısına yalnız başına çıkartmı • 
yacak teşekkül kooperatiftir. K '1V· 

vetli ve milli ve kredi te~kilatı:ıa 
dayanan kooperatiflerin muvafakı 
yetine senelrden beri iman etmiş 
bulunuvoruz. İkinci on yıll.k prog
ramın başına geçmesini bütün gön
lümüzle istedigı.,,:z mesele de 
budur. 

Bugünlük derh•I yApılm~u 
icap eden t~ebbüA'er~ Cümhuri • 
yet hükfuneti esa.&e:ı giı·şmi ~ bulun· 
maktadır. 

Ne tekim: "Türk müstah.ilini:t 
malını satma le" gayesi T i.ir kıy.ı. ~ .. v 
yetinin ikhs.,di siyasetinin ve hnt
ta umumi ~i)lasetinfo temdi olmcz5. 
tur. 

Bu gayretine müva.zi olarak 
kanuni mevzuat • ., da tamamlanma 
sını faydalı buluruz: Fakir Türk 
köylüsü ile müstahsil adını takınan 
ağalr, tefecil'!r, ortakçılar bir keli 
me ile müte!i!ı.llil;e arasmda fark 
vardır ... 

Fakir Türk köylüsünün borcu is 
tihlak borcu değildir. Kendisinin 
ve ail~inin geçinmesi için lazım 
olan tarlalrı icra vasıtasile satıla • 
mamalıdır. Hatta değerinin yüzd.! 
yetmiş be1ini bulsa bile! .• 

Fakir Türk köylüsünün bu hen • 
gamede malından mülkünden mah 
rum edilip sefil ve peri~an bir ecir 
haline gelmesi memleket için tela • 
fisi mümkün olmayan akıheller 
tevlit eder .. 

Mevzuu bahsolan yalnız içtimai 
adaletin tahakkukudur. 

Cümhuriyet hükü:neti: Konten
jan takiytlerini son dercede hafif • 
!etmek ile hayat bahalılığıııı <la 

• 

önlemek iatemittir. 
Milli sanayi ile ziraat hayatımı· 

zın münasebet/erine gelince: Son 
günlerde matbuatımızda gene bu 
iki milli istihsal şubesini hasım va
ziyette gösterecek yazılar çıktı .•• 
Pamuk, pancar, keten ilh .. gibi Sı
nai zeriyat sayesinde köylümüz 
emin ve müstakar satıs imkanını 
bulacaktır. Milli sanayi ~iraat ha -
yatımıza bağlamak, münasebetleri
ni organize etmek demek iç pazar
larımızı kuvvetlendirmek ve tanzim 
etmek demektir. 

Cümburiyet hükumeti: İktısat 
hayatımızda nazımlık rolünü bı • 
rakmıt değildir. Mesul mevkide o
lanlar her vakit milli kuvvetler a • 
rasında mücadele yerine te~riki me 
saiyi tahakkuk ettireceklerini her 
vesil~ ile ifade etmi,lerdir.. 

Ortada kartellefrnif, mütemadi
yen insafsızca fiyatları artıran, hi
mayeyi suiistimal ederek mütema
diyen satış fartlannı ağırlaştıran 
bir sanayi kartısında mıyız? 

Bu mevzuda hissiyatımıza mağ
lup olmayalım. Sanayi şubeleri 
kar ediyor ... diye bu istihsal branşı 
nin ölümüne gitmiyelim. Hariçte 
karşılqtığımız muarızlarımızın da 
istediği bundan başka bir fey değil 
di ... 

Sanayide kar vardır. Bu istihsal 
,ubesini münhasıran devlet üzerine 
alsın ..• Tarzında bir tez de kabili 
müdafaa değildir. Bu ne memleke 
tin hakiki menfaatleri ile kabili te
liftir ve ne de rejimin prensiple
rile ... Bize lazım olan: devletin, 
milli sermayenin, milli tetekkülle
rin, vatanda,ların elele verrek ça
lı4masrdır. Bu çalıtmayı organize 
edecek menfaat tezatlanru ortadan 
kaldıracak; hisse mağlup olmadan 
yalnız Türkiyenin istikbalini düşü
necek devkettir. 

Bu mevzuda: Esasen Cümhuri. 
yet hük\ımeti: rasyonel ve makul 
bir fiyat politikasını hiç bir vakit 
gözden uzaklattırmamıttır. Bütün 
mesele memleketin hususiyetlerine 
göre, İstihsalin şartlanna göre ma
kul fiyat nedir? Onu bilmektir!. 

Eğer bu mevzuda mikyas ola • 
rak: bütün tesisatını amorti ede • 
rek plançolarında vahide irca et • 
mi~, ileri memleketler sanayiini 
alırsak çok büyük bir hata islemit 
oluruz. Böyle bir mükayes~ye ne 
milli sanyi ve ne de devlet sanayii 
bihakkin tahammül edebilir .. Bu i
tibarla sacnayileşmekten vazgeç • 

mek daha kestirme bir yoldur. He
nüz çok zayıf olan ve yeni büyü • 
me;,e başlayan sanayi te,ebbüsle • 
rimizi yıkmayalım. Şurasına emin 
olmalı ki: Sınıf mücadelesini, sı -
nıf tahakkümünü tanımayan; sınıf 
sız, imtiyazsız bir kitlenin idare 
mesuliyetini omuzlarına almıt olan 
hükfunet: mevcut imkanlar dahi . 
lind«- bütün milli faaliyetlerin ın· 
ki~fına taraftardır. 

•• * 
Şüphe yok ki, vergi Kollekti · 

viıt bir ülkü takip eden heyetlerde 
henüz milliletmemif, İst;hsal tube 
!erinin ölüme sevkinde kullanı • 
lan ve intikal devresine mahsus 
cok müessir bir silahtır. 
• Fakat Cümhuriyet hükü.meti: 
fırkasının programını takip eder 
ve o programın en şerefli, en ruh -
lu ideali olan içtimai adaletten bat 
ka gaye gütmemiştir ve gütmiye· 
cektir. 

Karsımızdaki tarihi fırsatı ka • 
çırmarn"ıza imkan yoktur. Çünkü 
batımızdaki şefler öyle tarihi imti
hanlar geçirmi~lerdir ki Türkiye -
nin "iktısadi istiklalini" tamamen 
elde etmesine müsait olan bu fır -
satı da kaçırmryacaklardır .. Dev • 
!etin ve bili. istisna bütün vatan • 
datlarm bu davanın istihsalinde 
yapıcı, kurucu bir vazife başarıl
masını temin edeceklerdir ... Göz
lerimizi vatanın parlak istikbaline, 
yüksek ve tarihi mukadderatına di 
kerek yılmadan çalıtaiım ... 

(1) Mütemadiyen artan nülu .1 
sumuz. 

(2) Tahakkuk eden milli ııahd~ 
timiz 

( 3) l khsadi ve siyasi iıtiklali • 
mız 

( 4) Şimendilerlerimiz 
(5) - Hergün artan milli ser· 

mayemiz 
(6) Kömür ve diğer enerji mem 

balarımız. 
(7) Kurulan ve kuvvet/eşen sa

nayiimiz. 
(8) Hayatiyeti çok kuvetli olan 

çalı1kan köylü yığınlartmız. 
Bu imkanlar karşsında ancak 

heyecan duyulabilir. Bizim en bü
yük mükafatımız bu imkanların 
kıymetli verimini artırmak husu • 
sundaki heyecanlı çalışmamız ola
caktır. Biz böyle bir çalı,ma kadar 
insana hakiki bir ruh a•aleti hahşe 
decek hir mazhariyet tasavvur et· 
miyoruz. Herkes kendi sahasında. 
kendi ihtisasında .... 
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TENVİRATINIZI 
UCUZLATMAK 
ancak muayyen bir sarfiyata 
mukabil azami ziya veren lambalarla 
mümkündür,"ucuz"diye satılan 
lambalar hakikatta size daha 
pahalıya mal olmaktadır. Çünkü 
bunlar" aynı elektrik sarfiyyatında 
daha az ışık verirler. Bu itibarr.a 
bir lamba mübayaasını arzu edenlenn 
mutlaka senelerden beri tanınmış 
bir markayı tercih etmeleri lazımdır. ,.---....>.......__..., 
Osram lambaları, en tecrübedide '-D-...-----:1'1 

1 

/ 
mutahassisların daimi nezareti 
altında,Osram tarafından yapılmış 
ve en asri tekamülatla mücehhez 
makinelerle imal edi lmektedir.Siz 
de milyonlarca müstehlik gibi yalnız 
Osram lambalarını satın alınız.-c::.v":....L...L.--=----:-= 

' . 
. 1 ÜRK ANONiM fLEKJRIK JİRKETi UMUMrYEH AE«B İıTANBUL-<ıALATA 

YENi MODEL 

TELE FU N K EN >>346<< 

!21 

1 

Radyo mevsiminin en mükemmel makinesidir. 4 
kuvvetli radyo lambası bütün Avrupa istasyonları
nın sur'at ve emniyetle slınmasını temin eder. 3 dev-

re sayesinde muhte
lif istasyonlara ait 
dalgalar katiyetle bir 
birinden tefrik edilir. 
Hakiki dinamik sis
teminde OparlörU 
seda ve Ahenk na
zımları,sesin tabii ve 
temiz olarak intişa
rmnı temin ederler. 

ı Tecrübe için mağa· 
zamızı ziyaret ediniz 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R " e Ş-sı 

·lEKTRIK TESiSAT 
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Harf inkilabırun ilanı ııünlerinde Dolmabahçe sarayında Gazi Hazretlerinin tertip buyurdukları toplantıda .. • l Gazi Hazretleri Türk harilerile Türk çocuklarına ilk dersi bizzat veriyorlar •.. 

Dil inkilibınm ilk kurultayı Dolmabahçe sarayının büyük salonunda müzakerelerini yapıyor ... Reia.icümhur Hz. Türk Dili Tetkik cemiyetinin içtimaıne riyaset ediyorlar. 

ilk Türk • Ruı dootluiunu tahkim ve teyit eden muahedenin Ankarada imzası ııünü 1920 ... Gazi Hazretleri Tarih kurultayındaki müzakere ve konferanoları takip ediyorlar ..• 

latanbulda toplanan Muoul konferansından iki intiba: Umumi içtima, murahhaıları çıkqı ... l •tanbulda toplanan Balkan birliji konferansının Dolmabahçede yapılan umumi içtima celaeoi 
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ismet Paıa Hazretleri Rusya seyahatleri esnasında Rus ricali ile birlikte .. Başvekil Hazretleri Roma seyahatleri esnasında M. Musolini ile görüşüyor 

lıtanbulda ilk tahriri nüfuı 
Türk istikbalinin yeni bir dönüm noktası: Türkiye • Yunanistan dostluk muahedesinin imzası ve Yunan Baıvekili Mösyö Çaldarisin 

muahedeyi imzalaması İntibaı ... 

Türk inkilabının en canlı bir köıesi: ilk Türk kadın hakimi mahkemede ... 

•• 

• 

Esir Yunan baıkumandanı Jeneral 
Tirikopisin kıh~. 

Türk ilim inkilabı: Darülfünun siliniyor, Üniversite yazılıyor .... 

Kadınlık inkilabımızın canlı bir safhası : Şehir meclisinde kadın azalar ... ilk Gazi heykelinin küşat merasimi ... Türk köylüsü padişahı bilmezdi, en iyi tanıdığı Reisicümhurdu ... 

lnkilabımızın en canlı bir köıeıi daha: Türk kadını avukat~. Ismet Pata Hazretleri Türkiye • Lehistan muahedesini imzalıyor. Büyük Şefin Ankarada ilk ikametıüu: 
Çanlraya köıkü 



Yunan hükumeti de büyük 
bayrama iştirak için Anka
raya tayyare ile bir Cene
ral gönderdi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu lJAHMUT 

Yafada Yahudileri isteme
Araplarla polis çarpıştı. yen 

Her iki taraftan 
ralı ve ölü var 

bir çok ya-

FlATI 5 KURUŞTUR 

' Hakiki bayram, 
Millet bayramı 

Bugün alnımız açık, başımız kal
kık, yüreğimiz bir nevi gurur ve ümit
le dolu olduğu halde Cümhuriyet Bay
ramını kutluluyonız. Bu saatte, bay
ramımızı yalnız biz d .. ğil, yabancı 
hlemleketlerde bile tesit ediyorlar. Bu 
dernektir ki, rejimimiz kuvvetlidir. 
Rejime bağlılığımız candandır ve bun
lara herkes inanmıştır: İnsanlar, yal
nız inandıklan §eylere kar§• saygı ile 
>nüt•hassis olabilirler! 
•. On sene evvel bugün; Cümhuriyetin 
ısun günü olmuş, Mustafa Kemalin 
Anadoluya ayak bastığı günden itiba
ren hükmen başlıyan Cümhuriyet lda
rŞ?si, ~anuni şekillerile ilan edilmi§tİ. 
tındı on senelik bir çalııma ve savat· 

llıanın hasılası üzerinde emniyetle du
habiliriz. Her halde vicdani bir mu-

asebe ve mürakabenin hülisası; 
;ııemleketin talih ve idaresini elde bu
-~nduranlara yalnız basit bir hak de
f~l, Yüksek bir şeref verecek büyük
uktedir: Dahili idaremizdeki istikra· 

r-ı, mali ve idare hesaplarımızdaki mu
lla:ı:eneyi, harici politikada kazandığır•z saygı ve emniyeti; Cümhuriyet 
dareaine ve onun başında olanlara 

ı:n1edyun olduğumuzu itiraf etmiyen 
o ur nıu? 

Söylemeğe lüzum yok ki, Türkiye; 
118>"nıak istediği milli hedeften hala pek 
:.ızakta bulunuyor. Bundan böyle de 
b.~ağa mecbur olduğumuz mesafenin 
Uyüklüğünü, vazifemizin zorlukları

.,~. olduğu gibi biliyoruz. Esasen bü
~uk bir milletin vazifesi, hiç bitmez. 
'f~lnız §unu düıünmek lazım ki; eğer 

llrk milleti bugün irfan yolunda, te
rakki sahasında layık olduğu seviye
Ye. çıkmamış bulunuyorsa bunun mea' -
~ıy~ıi, milletin kendisine ait değildir. 
d .gunah, hakları ve liyakatleri olma
) ıgı haide Türk milletine musallat o
an ve memleketin mukadderatını; 
akıllannın yetmediği, keyiflerinin 
istediği istikamete sürükliyen caki ıu1-
t'1.n idarelerinindir. 

Vaktile, hayallere sığmıyan bir çok 
mucizeler, Cümhuriyet devrinde el ile 
tutulur, birer hakikat oldu. Bu hari
\'alar, efsun ile vücut bulamazdı. Va-
"' t . . .. , 
b n • • 

l .aıan basit bir tesadüf, bir talih, biı· 
o.!ı:ı:a doğurur. Halbuki Türkiyenin 

'''. hat hareketlerinden hiç biri tali
fin, tesadüfün mahsulü değildir. On
arın hepai de muayyen bir plinın, sı
kı bir hesabın, hasılı ıuur ve idrakin 
~seridir. Muhakkak ki, Gazi; yapaca• f ~ b~r itin zamanını en iyi aeçmesini 
b !ldı: Ne geç, ne de erken. • • lnkıla· 

Hl her ıafhaaı için zemin, zaman ve 
taletiruhiyenin olgunluğunu bekledi. 
ııun için hiç bir te§ebbüate ricat o!

ı:nk adı. Hangi işe ba§ladıksa muvaffa· 
•Yete erdirdik. 

b. Cümhuriyeti seviyoruz; çünkü milli 
akiıniyet esasını en çok ve en kuv

~~.tıi tecelli ettiren idare şekli odur. 
b~~uriyet, fazilet üzerine müesses 
ır •ıstemdir. irfana, ahlaka, yük-

j,':k -~~ymet veren bu rejimdir. Milli 
•l')ıgıınizi, milli benliğimizi yapan, 

Vatandaşlar arasında sınıf farkı gö
Zebniyen, herkese hürriyet ve müsa
'Vat hakkını tanıyan bir rejimin iyiliği 
"e faydası etrafında münakaıaya lü
k~ "ar mı? Hakiki kuvvetimiz, Teı
dıl'.'!ıcsaaiyemizdeki bir kaç maddede 
d egıt!. >ihniyetlerimizde, kafalanmız· 
• a Cumhuriyet müenesesi için taııdı
R"o:nız imandadır. 

On iki aenelik milli idaremizde bir 
~~~ aiyaai ve aakeri zaferler kazandık. 

Umhuriyet, onun bir hülaııasıdı~ Biz 
"~ktile padiıahların cülus ve doğ11m 
gunlerini tesit ederdik. Bugün kendı 
tıerinıizi, kendi benliğimizi kutluluyoh""': Bayramını kutluladığımız Cüm
I llrıyet müesaeseıine emekleri, ıavat
...... k • kanlan karıımamıt tek bir aile, 
e bir vatandaı var m.ı? 

1 'fhürk milletinin mümtaz bir talihi 
j.a ba var: Cümhuriyeti kuranlar, ha· 
.,/" .

1
u. YÜkıek müessesenin i>~ tında, 

•Onı . 
n ve mea'ulıyet makamında bulu-
~ ~kYorlar. Bilhassa onu yaratan Bü-
, u Ca ., · · h ı· · d 
1 b. zı nın sıması; aya ımız e can .. 

(

1 
•• ır hakikat halinde yaııyor. Aziz 
umhurr · · · 1 T k"I' · 

K 
eısunız ya nız eı ı a~ıeıa:n-

DYe anuııunun ıeklen teapit ettiği bir 
evlet R · · d '"ld" 0 . d . eısı egı ır. , aynı zaman-

lia hıılletin reisi, milletin ô.ıbabasrdır. 
. ~r teıebhüsünde, her kararında bü-

tiJn mil'etin kendiaile beraber olduüu .. 
•J aziz Gazi'den kaç defa i;it-

:- "Her türlü harar ve icrna;nucla 
azız ·11 • • b • <I.. mı .. etı~n enımle beraber c;/ma-

b ·B•nı gordagüm ve sez.diöim anda 
U •• L o I 

!lU11RÜ mes'uliyet ve riyaset nıaka-
mında bir an bile kalmam. Çünlui bu 
memlekette milli hakimiyetin tecolli
sın · .. 

.. ' IJormek hususundaki ıdeaıl11;1, lıcr 
ntırlaha:zadan üstündür! 

( '\imhuriyete ve onun 'baııntf:ı buiu
j"nların namusuna, liyakatine belbağ· 
Atnrş olan Türk milleti; bugün sade

ce geçmi§ senelerin, kazanıJ1nı:1 m\J• 
"affakıyetlerin bayramını yJ.pmıyor. 
~nun ne§eaini tahrik e~cn muhim se• 

".Plerden b:ri de, candan inandığı bu 
kuh~r~k Cümhuriyetin, y.ır1rı için 
f etıdıs1ne vadettiij'i daha. güzel, daha 
Crnhlı y,ünlrre kavuşmak i..;ınid'.dir. 

"f·;-k ,....if1,..·. ' .... · ... •· " '· ·~ ·' ·"": 
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Bugün memleketin içinde ve dışında J Misafirlerimizin gezintisi 
Türk milleti yekpare bir kütle Sovyet heyeti Ankara - Kayseri hattı 

h ı • d b•• ••k b güzergahında bir gezinti yaptı a lll e en UYU ayramı 1 yapıyor "Türk bayramı Sovyetlerin de bayramıdır,, 

Gazi ı·· m·ıı 
ANKARA,28.A.A.• 

Sovyet harbiye ko
.,. · r Ce ral Vor• 

Ankarada ve bütün memlekette bayram nasıl tesit edilecek 

ıilov riyasetindeki 
Sovyet heyeti An• 
kara - Kayseri batb 
güzcrgihında bir gc 

zinti yapmak üzrc 
bu sabah saat sekiz· 
de hareket etmişler• 
dir. 

1 

Bugün en büyiik bayramımızın ilk 
günüdür. Cümhuriyetin onuncu yıl 
h "''l"ae>mı mÜ•tesna şekilde kutlula
mak için memleketin her tarafında 
hattalardan beri devam eden hazırlık
lar, ak§am geç vakit bitti. Dün lstan
hul, hakiki bir bayram arifesi günü 

edilen kule, dün binlerce kişi tara • 
fından ziyaret edilmiştir. 

Ankara caddesinin iki tarafında 
viicude getirilen ziya tertibatı, cad .. 
denin iıdeta tnanzarasını değiştirmiş
ti. Hemen her köıe başında Cümhu • 
riyetin yiiksek manalarını ifade eden 
vecizeler, grafikler göze çarpryordu. 
Bütün semtler, umumi meydanlar, 
caddeler, bellibatlı sokaklar, donan-

mıştı. O zerinde bayrak dalgalanma
yan birkaç ampul sallanmayan tek 
bir bina kalmamıştı. Cümhuriyet Halk 
fırkası merkezlerind•, mühim kutlu
lama tertibatı alındığı görülüyordu. 
Vilayet idare heyeti binasile Beyoğlu, 
Üsküdar, Kadıköy, Adalar ve diğer 
kaza merkezlerinde her tarafa tem • 
sili resimler, levhalar asılmış, Gazi 

(Devamı 6 rncı salıifede) 

Kendilerine ge• 

zintileri esnasındn 

mihmandarları refa. 
kat etmeketdir. 

Türk bayramı 
Sovyetlerin de 
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-··-
.. A.A.- lzvestiya ga-

- := "Müstakil Türki- ismet Paşa Hz. Rus ve Türk orduları 8Clfku-
-=- = ye cümhuriyetinin mandanlarını Ankara istasyonunda tanıştırıyor 

- bu•• yu•• k = onuncu yıl dönümü yalnız Türk milleti larile merbuttur. Bu Türk - Sovyet 
eıi ~ ıı ~ et için değil, Sovyet Rusya milletleri için doıtluğu her hangi bir siyasi tertibin 

- • '\t' ·~ h f = d~ bir bayram günüdür. Çünkü bu iki n eticesi değildir. Bu dostluk, beynelmi-

~ ~ ~ . Sa i e ~ =mı=·=ıı=e=t-b-ir-ib-i=ri=n=e=s=a=r=sı=lm=a=z=d=o=s=tl=u=k=b=a=ğ=.=====(=D=e=v=am=ı=2=in=c=i=s=a=h=if=e=d=e=)===--
~ ~ = 
~ fklUJlflUJŞitlUJlfa ~ 

Taksim meydanında hazırlıklar 
ve tertibat 

yaıadı. Halk, mektepliler, deniz ve ka 
ra aakeri liseleri talebesi, ordu ve do
nanma efradı, sokaklara dökülmüıtü. 
Son hazırlıklarını tamamlamak için 
acele edenler vardı. 

Takların son eksikleri de dün t~
mamlanmıf, ampuller, takllınıı, bay· 
raklar yerlerine konmuıtur. Birçok 
yerler, bilhassa Beyoğlu tenviratın ıon 
tecrübeleri yapıldığı için, bütün gece 
ıtıklar içinde idi. Sultan Ahmettc A
lemdar fırka ocağı tarafından her ta
rafından ziya fııkıracak ıekilde İn§a 

çünkü bugüne kadar aldanmadı, ba
tında bulunanlar tarafından ııldatıl- · 
madı. 

Sevgili Türk milletine, gene kendi 
bayramı kutlu olsun .. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

- Bu sayımızda bütün tarihi vesikaları ve resimleriyle "Milliyet" :::z 
- in okuyucuları on yılda her sahada b"farılan en büyük eserleri göz E - -- lerinde canlandırmış olacaklardır. = - -= Bugünkü sayımızda neler var? - -= 2 inci SAHiFEDE ı Cihan ai7aaetin.. 29 uncu aahife: On aenelik in1n1ap Tür• :S = de clünkü ve buııünkü Türkiye. lc:iyeaine İçtimaiyat cözüyle bir bakıf. 5 
•= AHMET ŞÜKRÜ MÜDERRiS ISMAIL HAKKI = = 3 üncü SAHiFEDE : 10 7ılda Türk 33 üncü SAHiFEDE : On yılda musiki. = 
E Kadonr. SÜREYYA ACA OCLU MESUT CEMiL = = Türkiye Cümhuriyeti •• Türlr:iye fı 34 Üncü SAHİFEDE: lnkıli.brn köye = = Bankası, NECiP FAZIL doi'ru hızlanan adımları. = = 4 üncü SAHiFEDE: ilk on yrl•m••· KERiM ÖMER = = YAŞAR NABi 36 ıncı SAHIFEDI:: On yılda Edebi1at. E = 9 uncu SAHiFEDE : Türk latôklil ve NURULLAH ATA 2 
Ei inkıli.bının loıa bir bilinçoau. ALI RIZA 37 inci SAHiFEDE: Cümhuriyet •• = =_ 12 inci SAHiFEDE : Onuncu yıhn halkın ııb.hati. Dr. CALiP ATA =-

bayramı. M. SALAHATTJN 38 inci SAHİFEDE: On 1ılda mimari 
13 ünctl SAHiFEDE: Cümhuriyet na- l A. Z. 

- ııl ili.n edildi, On yıla bir baklt ve inkı· 39 uncu SAHiFEDE ı Cümhuriyet dev• -
- Jip fırkaıı, S. M. rinde bankacılık ..-e bankalarımız. -_ 

16 ına SAHJFEDE ı Dağınık fikirler, FAZIL = kııa ıötler. ETEM iZZET 41 tnci SAHiFEDE: Türkiye Cümhu- -
lıt•nbulda bir batıra. riyetinin kültür inkıli.pları. 

, TEVFiK NECATI IBRAHIM NECMi -
17 inci SAHiFEDE ı On yılda Vatan BUNLARDAN BAŞKA : Cümhuriyet E 

müdafaaıı. CINOt.LU maliyeıi ..-e Türk para11 - On yılda ço- == 
19 uncu SAHiFEDE: On yılda Reıim. cuk - Ticaret Odaıı, Ticaret borıaları - 55 

ELiF NACI Şirketler - On yılda dahilde neler yap· ı 
20 inci SAHJFEDE: 10 1ılın iktiıadi..: tık? - Su, köprü, timendiferler - Nafia, 

hayali. SADRETTIN ENVER Poıta, Telefon itleri ve On yıhn yarat· 
25 İnci SAHiFEDE: Türk: azminin bir tıiı tehir : Ankara.- Halkevleri -

harikaır. M. S. Gençlik •• daha bir çok yazılar. Iİ 

i5 İ lô.vemizi müvezzi/erden !il 
~ mutlaka isteyiniz .. 
"•nıııı1111tt11ıımııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııııııınm # 

Dün hapishane önünde tahliye yİ bek/iyen mahkum aileleri 

Dün 120 kadar mahkum 
ve mevkuf salıverildi 

Hürriyet havasına kavuşanlar çıkarken 
"Yaşasın Cümhuriyet,, diye bağırdılar 

Umumi af kanununun tatbikatına J 

dün, memleketin her tarafında olduğu 1 
gibi, lstanbulda da başlandı ve Cüm
huriyet idaresinin hu liitfundan İstifa- 1 
de edenlerin ilk partisinin galebeleri 
dün yapıldı. Adliye veki.leti af kanu
nundan istifade edeceklerin hiç ol -
mazsa bir kısmının Cümhuriyetinin o
nuncu yıldönümünde dışarıda bulun .. 
malan ve bütün milletin kutluladığı 
bayrama İştirak edebilmeleri için per
şembe günü Mecliste af layihası kea -

bi kanuniyet eder etmez kanunun met 
ni bütün Cümhuriyet müddeiumumi

(Devamı 6 ıncı sahifed~) 

Cümhuriyet bayramında da 
neşir vazileııine devam edecek
tir. 
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Yeni TURKIYE ı,ı 

-=~~~~=====~ ... Ahmet ŞÜKRÜ ~liiO;;;;ıılj 
Cümhuriyet ilan edildiiri zaman Mil- ı 

it Türk devletinin harici münasebetleri 
bakımından en parlak sayılabilecek ümit· 
ler onuncu senesini idri.k ettiğimiz bu· 
gü~de tahakkuk etmit birer vakıadır. 
Cümhuriyet rejimile eski devir araaında
ki fark harici münasebetler sahasında ol
duğu kadar hiç bir sahada tezat tetkil e
decek derecede mütebariz değildir. 

Eski devirde Osmanlı devletinin bey
nebnilel muvazenedeki vaziyeti ne idi? 
Osmanlı İmparatorluğu, 16 net aann SO-ı 
nundanberi her gün bir adım daha inkrra· 
za doğru yürüyen, garp diplomaıiıinin e
linde bir oyuncak olan yarı müstakil bir 
devletten ibaretti. Devleti Kunuuı VÜSta• 
ilikten kurtarmak için 19 uncu aıır zar
fında yapılan tetebbüsler mu....tfakiyetli 
neticeler vermemişti. Çünkü ne Tam:i
mat, ne Meşrutiyet gibi ıslahat teşebbüs· 
~eri memleketin ve milletin halüki ibti
yaçlarından mülhem hareketler değildi. 
"Gülhane hattı., A nupaya bot ııöriin• 
mek için hazırlanmıfb. Bunu teyiden Pa
riı muahedesinin imzaamdan 90nra oku
nan "Hattıhiimayun., lngilterenin Kırını 
muharebesindeki yardmıma bir mukabe
le idi. ''93,, kanunuesaaisi, Garbi Avrupa 
devletlerinin Bouıa Heraekte yapılma11· 
'11 istedilderi ıslahattan kaçınmalı: için dü· 
ıünülmü, bir tedbirdi. Bu kanunuesasi
nin nasıl ilan edildiği malômdur: Bosna 
Herselı:te çıkan ihtilil iia:rine lstanbul 
konferansı toplanmııtı. Rus nfiri lgnati
ef'in de ittirikile toplanan bu konferans 
ır.üzakerelerine başlamak iD«e iken dı· 
fanda toplar atıldıiı ip.dildi. Bunun iOe
rine Osmanlı murahha11 Saffet P- kı
yam ederek, komuansm yalnız bir kaç 
viliyette ıslahat yapmak mak.sadile top
landıruu, halbuki işidilen toplar bütün 
~ Memall.kitahııne,,de en ,ümullü bir İn· 
krliıbı ilan ettiğini bildirdi. 1908 Meşruti
yeti bile devleti Reva! mülakatrnın İlk•· 
betlerinden kurtarmak için ilan edilmişti. 
Milletin ihtiyaçlarından doğmayan inkı
li\p hareketlerinin muvaffak olmasına im
kim yoktu. Devlet her gÜn zayıflamakta 
dıı?vam etti. 

Cümburiyetin onuncu yıld.önümii bu 
zafı en ziyade tebarüz ettiren bir hi.di
ıcrun yüzüncü yıldönümüne tesadüf edi
yor: Osmanlı İmparatorluğunu doğrudan , 
doğruya Carlık Rusyasının himayesi altı
na koyan Hünkar iskelesi muahedesi 
1833 sen'!sinde imza edilmişti. Çok ma .. 
nalı bir teoadüftür ki Osmanlı lmpara-
t >rluğuntın esa~en tam olmryan istikli.li
ne hemPn hemen nihayet veren bu tarihi 
hadisenin yüzüncü yıldönümünde hu bü· 
yük §İmal komtumuzun bütün devlet cr
k:inı T üı·k milletinin a?.iz misafiri sıfatile 
Hi kiımet merkezimizde bulunuyorlar. 

T ıirk için beynelmilel münasebetlerin 
de tam istiklal Lausanne sulhü ve Cüm
huriyet ile ber~ber başlıyor. Cümhuri
yetten evvel, Osmanlı devleti, 16 ncı a· 
sırda yabancı devlet tebaasına verilmit 
bir takım imtiyazlarla istiklilini takyit 
etnıişti. Bu imtiyazlar ilk verildjği zaman 
istiklali takyit eder mahiyette görülmi
yebilirdi. Fakat asırlar devrildikçe, dev· 
Jetlerin istiklal mefhumu hayli mühim İs· 
tihalel..-rden geçti. Halboki Osmanlı dev
leti kendi topraklannda kendi mukad
deratına hakim olmıyan bir tqekkül halin 
de devam edip gitti. Siyasi iotikli.le sa
hip olmak, Türk milleti için yalnız bir 
izzetinefis meselesi değil, ayni zamanda 
iktisadi inkitafı noktasından da bir zaru· 
ret idi. Halbuki kapitüwyonlann iktisa
di hüküınleri bütün inkitaf imkanlannı 
ı~ l.beım~ti. 19 uncu asrın yarrıından son
rı.n. dcYletin mali vaziyeti ancak hariçten 
yapılan iıtikrv.larla idame edilmeğe baş· 
l·1ndı. Ticaret muvazenesini istikrazlar"-.... 
kapayan memleket, az zamanda Garbi 
A vrupanın iktisadi ve mali nüfuzu altı· 
na .girdi ve bu iktisadi ve mali nüfuz ile 
beraber siyasi nüfuz da kuvvet buldu. O· 
derecede ki memleket garp emperyaliz
minin müstemlekeıi haline girdi. Bunun 
içindir ki Cümhuriyetten evvelki devlete 
müstakil devlet namı verilemez. 

Tiırk siyasi İstiklAlini, Cümhuriyet ile 
beraber elde etmi1tir. Bu istiklale sahip ı 
olduğu gündenberi aradan geçen on se
ne zarfında diğer sahalarda olduğu gibi, 
beynelmilel sahada da bunu İyi istical et
mesini bildiğini göstermittir. Bir defa 
Lausanne Muahedesile Osmanlı lmpara· 
torluğundan devredilen pürüzler kamilen 
tasfiye edilmiıtir. Bu prüzler yalnız Türk 
milletinin kalkınmasına engel almakla 
kalmıyor, ayni zamanda yakın §B!'kta sulh 
ve müsalemet için daimi bir tehlike teşkil 
ediyordu. Müstakil Türk devleti, millet
ler arasmda tam müsavi terait alımda 
mevkiini aldıktan sonra her devlet ve . 
her millet ile mütekabel bir vifak ve a
henk içinde münasebetlerini tanzim et
meğe koyuldu. Bu mesai iki kısma ayrı
lır: 

1 - Sulh ve müoalemeti temin ve ida
me için akdedilen umumi mis.aklar ve mu .. 
a.'ıedeler. 
2 - iki taraflı mukavelelu. 

feranım müspet bir neticeye varması İ· 
çin murahhaslarımız tarafından ıarfedi
len mesai büyük küçük, her devletin tak
dirine mazhar olmuıtur. Hülisa Cümhu· 
riyet Türk.iyesi, on senedenberi, beynel· 
milel anlaşma ve uzlaşma gayesine ma· 
tuf hareketlerde cihan devletlerile samimi 
bir teırikimesai siyaseti takip etmİ§tir. 

Umumi rnisaklardan iki taraflı muahe
de Ye mukavelelere gelince; Ciimhuriyet 
hükiımetinin bu sabadaki mesaisi muha· 
denet muahedeleri, uzlatma ve hakem 
muahedeleri, dostluk ve bitaraflık muahe
deleri, ikamet mukaveleleri, ticaret ve 
seyrisefain muahedeleri, konsolosluk mu
kandeleri, iadeim.iicrimin mukaveleleri ve 
adli yardım mukaveleleri gibi lusnnlara 
ayrılır. Bunlardan maada bazı devletler· 
le İyi komtuluk ve hudut emniyeti muka
veleleri imzalanmıştır. Türkiye Cüaıhu· 
riyeti ekserisi iki taraflı olan bu mukave
lelerle, siyasi ticari ve iktisadi münasebet 
lerini tanzim etmiştir. 

Uzlqma ve hakem muahedeleri fU 
devletlerle akdedilmiıtir: 

Almanya, Fra....., ltalya, llYiçtt, is
panya, Macaristan, Çekoslovakya, lsveç, 
Norveç, Danimarka, Belçika Bulgaristan, 
Yunanistan, lran ve Y ugosla•ya. • 

Bu hakem muahedelerinden başka 
Rusya, Fraa..., lran Afganistan, Bul· 
ırarütan ve Y U'1Bnİstan ile bitaraflık mu
ahedleri de akdedilmittir. Bu bitaraflık 
muahedeleri,-inmalayan devletleri, harp 
hilinde bitaraf kalmağı, snlh zamanın
da da lriribiri aleyhine müteveccih bir 
kombinezo._ ııirmemeği bailamaktadır, 

Y unaniotanla imzalanan son muahede· 
nin huııui bir ehem.iyeli vardır: Bu mu
ahede ile iki de•let biribirinin hudutla
nnı kefalet albna almaktadırlar. 

Ticaret mukavelelerine ırelince: Cüm
huriyet hükfuneti Lausanne muabedesile 
1929 Mmctıine kadar gümrük tarifelerini 
değittirmeiii taahhüt ebnİftİ. Binaena
leyh ancak bu tarihten sonradır ki ticare
timizin renitlotil.mesi ve sanayimizin 
inki1Aft imkanlarını hazırlayan ticaret 
mukaveleleri aktedilebilmiıtir. ilk muka
veleler en ziyade mazharı müsaade dev· 
let muamelesine dayanıyordu. Fakat ci
han iktisat buhranı bu prensibin tatbikin
de bir takım engeller ve maniler ortaya 
attığından ticaretimizi iki taraflı anlaş
malara dayanan mukaveleler ile genişlet· 
mek yolunu tuttuk. Türkiyenin hususi 
vaziyeti başka türlü hareket etmesine 
imkin bırakmamıştı. Mallarunızın sene· 
lerdenberi muayyen müşterileri vardır. 
Dünyayı kasıp kavuran buhran İçinde 
idhalat eşyamızı bu müşterilerimizden 
tedarik etmeyip bizden mal almıyan ve· 
ya pek az mal alan memleketlerden satın 
almak mümkün olamazdı. 

Bu mülahaza iledir ki Türkiye, harici 
ticaretini mütekabiliyet eaaıına dayanan 
anl8§malar ile tanzim etmeğe başladı. 
Londra Cihan iktisat konferansında Tür· 
kiye taraf:ndan ileri sürülen bu prcns.!p, 
o zamandanberi bir çok devletler tarafın· 
dan kabul ve tatbik edilmi!tİr. Türkiye
nin ticaretini genişletmek yolunda ya
bancı devletlerle akdettiği muahedelerin 
mesnedi budur. 

Hüli.sa gerek siyasi münasebetlerimi· 
zin tanzimi. gerek iktiıadiyatımızın inki· 
şafı ve gerek ticaretimizin genişletilmesi 
politikasında Türkiye, doğru düriiıt ve 
tam mütekabiliyet esasından ayrılmamış· 
tır. 

Beynelmilel münasebetlerinde "dürüst
lük, sulh muhabbeti, kendine gÜVL'<lı"tlek 
ve güvenir halde bulunmak, her itte bir 
randnnan hesabı gözetmek, kuvvetler he
ıahmı ve iktisadi icap)arr g-Özönünde tut· 
mak, dostluklarına vefakar olmak ve ve
fa istemek, hiç bir işi ehemmiyetsiz ve 
küçük telikki etmemek, her işin ehemmi
yetini vermek, mütemadi bir teyakkuz 
ve intibah ile çalıımak ve teşebbüsü el
den bırakmamak., işte Türkiye Cümhuri
yeti harici siyasetinin şıarı budur. 

Ahmet ŞOKRO 

Sevi.'ndirilen 

MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRiNiEVVEL 1933 

ARICI HABERLER 
Yafa karıştı 

--o--

Araplarla polis çarp1şh1 
ölü ve yaralı çok 

YAFA, 27 - Buraya yahudi mu • 
hacirlerin akını münaıebetile bugün 
araplar büyük bir nümayiş tertip et • 
mitlerdir. Nümayİf esnasında polisle 
müsademeler olmuştur. Polis silah kul 
lanınağa mecbur olmuş, kırk kiıi öl • 
müttür. Ölenler ara11nda iki poliı te 
vard1r. Yaralılann mikdarı yüzden 
fazladır. Umumi ırrev ilan edilmif • 
tir .. 

PARIS, 28 (A.A.) (Temps) -
gazetesinin muhabirinjn bi1dirdiiine 
göre 48 saatlik bir grev ilin eden 
yahudi aleyhtan araplann polisl ... e 
karşı çıkardıklan karga,alıklarda 
Kudüs ve Yafada ölenlerin saym 40 
kiıidir. Tempı ırazeteıi bu rakamın 
resmen teyit edilmediğini de ili.ve e .. 
diyor. 

YAFA, 28 ( A.A.) - Resmen bil -
dirildiğine göre ölenlerin sayrıı biri 
polis olmak üzere 11 kiti, ağır yara • 
lananlann da onu polis olmak üzere 
30 kiti kadardır. Buna rağmen i>1..,. 
!erin 20 kiti olduğu zannediliyor. 

İngiliz borçları 
lngilizler son müzakereler

den memnun değil 
VAŞiNGTON, 28 (A.A.) - Borç

la .. haklmada lngiltere ile Amerika a
raSJnda yapılan müzakereler hafta ba,.. 

t•na tehir edilmiıtir. 
M. Hull, ile M. lindsay görütmüş

lerdir. Sonra M. Hull ve M. Acheson re
iıicümlıurla görüpnütlerdir. 

lnıriliz murahhaslarının müzakere
lerden memnun olmıyarak Londraya dön 
mek İstedikleri hakkında bir fey olup 
olmadğma dair suallere M. HuU cevap 
vermemiştir. 

Amerika ile İngiltere noktai nazar .. 
lan arasındaki ihtilafı bertaraf etmek 
Üzere ciddi gayretler yapılacaiı zanne
dilmektedir. 

Altın biriktirdiği 
. . 
ıçın ceza 

BOSTON, 28 (A.A.) - Altın birik
tirmeden dolayı ilk tevkif bugün yapıl
mıştır • 

Tevkif edilen bdediye memurlann· 
dan Dris Coll isminde birisidir. Ken· 
disi geçen sabah Reserve federale ban· 
kaS1ndan on bin altın dolar çekmiş
tir. 

Lindberg Pariste 
PARIS, 28 (A.A.) - Dün akf'lll! 

Pariae kendisini tanıtmadan gelı - olan 
Liııdbergh, Amerika sefa~ti tar ••. J...,.. 
dan kabul edilmiıtir. 

Yapılan bir tebliğe göre, Lindbergh, 
altı seneden sonra Parİ5e gelmiş olma· 
ıından memnundur. Bundan başka 
Lindbergh, Pariıi ziyaretinin resmt ol .. 
madığını ilive etmektedir. 

Hareketi ne zaman ve nereye gide
ceği hakkında henüz bir karar venne
mittir. 

Almanyada tevkif edilen 
lngiliz gazeteci 

LONDRA, 28 (A.A.) - Gazeteciler 
enstitüsü o.lmış olduğu bir kararda Pan
terin tevkifi hakkında hayret ve nefre
tini izhar etmekte ve bu gazetecinin tec .. 
rit edilmesine kar§ı protesto etmekte. 
dir. 

Gazeteciler enstitüsü , lngiltere hü
kUmelinden Panter'in serbest brrakıl· 
ması için elinden geleni yapmaamı is
temektedir. 

çocuklar 

Sarraut kabinesi 
-o--

Yeni Başvekil hükumetin 
programını hazırlıyor 
PARlS, 28 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 
M. Albert Sarraut, dün biribirini mü

teakip dahiliye, hariciye ve bütçe na· 
zırlarile ırörüımüt müteakiben Chau· 
teınpı ile parlamentonun vaziyetini tet .. 
kik etmit ve hükumetin mesaisi hak· 
kında hemen bir program tanzim ey· 
)emiştir. M. Sarraut, kabinenin meb'u
san mecliıi huzuruna çıkmak üzere mec
lisi 3 teırinisanide toplanmaya davet e
deceğini söylemiştir. Maamafih bu ka
rar, ancak pazartesi güne aktedileceğİ 
bildirilen kabine içtimaından sonra ka
tileıecektir. 

Reiıicümhurun riyaseti altında ak
tedilecek nazırlar meclisi, ihtimal 2 teı· 
rinisanide toplanacaktır. M. Sarraut, 
M. Paul Boncour ile görüıtüğü sırada 
harici vaziyetin heyeti mecmuaaı ve 
bilhaua sili.hlan bırakma konferansı 
hakkında esaslı ve sarih maliimat almıt· 
tır. 

Müteakiben maliye nazın M. Bon· 
net ile sıkı bir surette mesai iıtirakin
de bulunmak suretile çalıımakta olan 
bütçe nazın M. Gardey ile görüten M. 
Sarraut mumaileyh ile yeni liüirumetin 
halledeceği maliye ve bütçe meselelerini 
tetkik etmiıtir. 

Macar nazırları 
Dün Sofyadan Peşteye 

hareket ettiler 
SOFY A, 28 (A.A.) - Bulgar ajan· 

Si bildiriyor: 
Macar ve Bulgar nazırlan arasında 

yapılan mülakatlar hakkında dün ak~ 
fU resmi tebliğ nefTOlunmuştur: 

"Macar b8§vekili M. Goeınhoes ve 
Hariciye nazırı M. de Kanya ile Bulgar 
başvekili ve Hariciye nazın M. Muşa· 
nof, bugün yapbklan mulakatlarda, i
ki milleti birlettiren samlmi dostluk 
his.terini memnuniyetle müşahede etmiş· 
ler ve ;ki memleketin takip etmekte ol
duğu siyaseti umumi bir tat·zda tetkik 
eylenlişleı·Öir. 

Bu siyaset sulha merbutiyet esasın· 
dan mülhem olmaktadır. 

iki memleket nazırları, Macaristan 
ile Bulgaristanı alakadar eden iktısadi 
meseleleri de gözden geçirmişler ve tİ· 
caret muahedelerini daha ziyade inki~af 
ett:rm k imkflnlarını dcrpiı eylemiıler· 
dir. Bunun için husu~i bir komisyon 
teşkiline karar verilmi,tir . ., 

SOFYA, 28 (A.A.) - Macar baı
vekili ile Hariciye nazırı Bulgar nazırla
rile bir kaç mül•kattan sonra Peşteye 
hareket etmişlerdir. Resmi tebliğ bu 
mükdlemelerin memn...,niyeti mucip ol
duğunu bildirmektedir" 

Faşist inkılabı 

Yıldönümünde M. Musolini 
bir beyanname neşretti 

ROMA, 28. A.A. - M. Mu11olini fa. 
tiıt inkilibtnm on birinci yıl dönümü 
münas~bctiyle siyah gömleklilere hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Bu beyan· 
namede ezcümle deniliyor ki : 

" On birinci yıl dönümü, büyük bir 
muvaffakiyetle kapanıyor. ltalyan mille 
tj şeniyet fikirleri etrafında mütemadi
yen artan bir kesafetle toplanıyor. ltal
yan milleti feragatiyle İnzibatı ile hali 
hazırdaki buhran ve müzayakaya kar
şı koymaktadır. ltalyan gençliği her tür 
lü fedakarlıklara amadedir. " 

M. Litvinof Berlinde 
BERLIN, 28 (A.A.) - Volf ajan-

11ndan: Sovyetler birliği hü.kılmeti Ha· 
rİciye komiseri M. Litvinof, bu sabah 
Berline gelmiştir. 

M. Litvinof, bütün gün Berlinde 
kalacak, akşamdan sonra Parise gide
cektir. 

Çekoslovakyanın istiklal 
yıldönümü 

V ARŞOV A, 28. A. A. - Çekoslovak 
ya jstikli.Jinin 15 inci yıldönümü müna 
sebetiyle Lehistan matbuatı iki memleke 
ti bir birine bağlıyan dostluk samimi
yet bağlarını ehemmiyetle kaydetmek· 
tcdirler. 

Fransa ve harici vaziyet 
PARIS, 28, (A.A.) - M. Beren -

ger, komisyonun talebi Üzerine hari ... 
evi siyaset ve vaziyet hakkında veril
mit olan vazih ve kat'i malUmatı i. .. 
yan hariciye komisyonuna bildirmiş • 
tir. 

M. Berenger, fU huıuıla malumat 
ve izahat vermittir: 

Birinci sınıf umumi muahedelere mi .. 
sal Kellogg veyahut Paris misaladır. Ma
lumdur ki bütün dünya devletleri tara
fından imza edilen bu misak ile harbin 
Milli siyasetine alet olarak kullanılmaya 
uğı taahhüt edilmektedir. Türkiye Cüm· 
huriyeti bu misakı İmza eden devletler
den biridir. Kcuımpaşa Fukaraperver cemiyetiı1 de elbiıe giyen fakir çocuklar 1 - Almanyanm MiUetler cemiye

tinden ve silahlan bırakma konferan 
aından çekilmesinden sonra hükiimet· 
. !erin almış olduklan va:r.İyet, 

Geçen temmuzda Londrada. Sovyet 
Rusya ile komtuları ara11nda imzalanan 
ve Kellogg misakını tamamlayan tecavü
zün tarifi hakkındaki mukavele de böyle 
bir ıulh ve müsaJemetin iclameıi gaye
sine matuf umumi mahiyette bir taahhüt 
ür. 

Türkiye Milletler Cemiyetine aza ol
muştur. Meclis azalığr için namzetliğini 
ileri sürmediği halde son intihabatta aza
lığa İntihap edilen Portekiz'in otuz re
yine karşı yirmi rey alması, harici politi
kamızın telkin ettiği itimada bir delildir. 
Londra Cihan iktisat ve ~İye konferan 
Bina iıtirik etmİf ve Türkiye mümesaille
ri tarafından sürülen fikirler, beynelmi
lel ticaret münasebetleri.U tanzim eden 
prensipler halini a]ıruıtır. 

Türkiye Silahsızlanma konferansının 
içtimalanna iıtirik etmektedir. Bu kon· 

Cümhuriyet bayramı münaaebetile 
hayir müesseseleri fakir ve kimsesiz 
çocukları giydirmitlerdir. Bunlar me
yanında Himayeictfal cemiyeti Anne
ler birliği Sütdamlasında mukayyet 
<>lan 160 çocuk ile yüz fakir mektep 
çocuğu giydirilmiştir. mühtaç annele
re lohusa takımları verilmiştir. 

Himayeietfal Alemdar nahiyesi de 
50 fakir ve kimsesiz çocuğ'a elbise, 
kundura kitap vermittir. 

Kadıköy Türk Fukaraperver ce
miyeti .ıe 200 fakir mektep çocuğu • 
nu baıtan aıağı ıriydirmiıtir. 

Topkapı Fukaraper•er cemiyeti de 
200 fa.kir çocuk giydirmiı ve muhtaç 

muavenet olan aileye mikdarı kafi er
zak verm-i.ftir. 

Kasımpaıa Fukaraperver cemiyeti 
de 28 erkek, 36 lu:. çocuğu ıriydirmit· 
tir. 

Talikten sonra 
CENEVRE, 28 (A.A.) - M. Hen

derson, tarafından akşam neıredilen 
bir tebliğde konferans bürosunun 3-11 
de toplanması tasavvur ve bundan bat 
ka ihzari bir mesa.i icap ettiğinden 
2. 11 de görüımeler yapılması tavsiye 
edilmektedir. 

Fransız murahhas heyeti 5,11 deki 
büro mesaisi için Cenevreye gitmeği 
kabul etmiştir. Çünkü Fransa konfe. 
rana mesaiıinin inkıtaa uğramadan de 
vam etmai telakkiaindedir. 

2 - Fransanın konferansın 4 .. 12 
tarihine tehi·; münaaebetile siyaıi va
ziyet ve askeri aiyaıeti, 

3 - Tuna ve Balkan İ§l,ri, Avus00 

turyanın ve Bulgaristanın muhtelif 
devletlere karşı vaziyetleri, 

4 - AmerikalıJar,Ja Sovyetlerin 
yaklaşma lan. , 

--o-

Meksikada gizli tertibat 
NEVYORK, 28. A. A. - Alınan ha

berlere göre Meksikada hükumet aley
hinde bir suikast te!kilatı meydana çık
uuı ve bir çok tevkifat yapılmııtır. Ga
zete muhabirlerine bu banta harice ha· 
ber göndermemeleri için tebliiatta bulu 
nulmustur. 

DAK.i 
Rusyadan gelecek mensucat 

tezgahları 
MOSKOV A, 8 ( A.A.) - Türk mensucat fabrikası için dokuma tez 

gahlan imal etmekte olan Purtilopetz farikası Türkiye Cümhuriyetinin 
onunca yıldöniimü münaselıetiyle 20 tezgah teslim etmİftİr. 

Hikmet Bey işe başladı 
ANKARA, 28 (Telelonla) - Maarif Vekaletine tayin edilen Ma

niuı mebaıa Hikmet Bey bugün Vekalete Jlelerek yeni &1aıileıine 
başlamıştır. 

Bursa' da bir yanğın faciası 
BURSA, 28 (Telefonla) Dün gece sabaha karşı saat ikide 

Maradiyenin Kayabafı mahallesinde hususi bir tütün deposundan mü
him bir yangın çıkmıştır. Şiddetli esen lodos, yangının geniflemeaine 
sebebiyet vermiş, itfaiyenin gayre tile ancak 4 uıatten fazla devam et· 
tiği halde söndürülebilmiştir. Vali, belediye reisi, kumandan pafll biz. 
zat yangın yerine gelmi,ler, söndürülme i~lerinde emirler vermifler
dir. 

Alay karcrrgahı ittihat edilen bina da dahil olduğu halde 1 ev ha
milen yanmıftır. insanca zayiat yoktur. 20 - 30 bin lira :ıarcrr ve zi. 
yan vardır. ·•·ıt411• 

Burada kırk sekiz aaattenberi şiddetli bir lodos fırtınan devam et• 
mektedir. Lodosun fiddetinden cümhuriyet bayramı için yapılan tak
lardan bazılan yıkılmıfltr. 

Köylerde bazı evlerin de yıkıldığı ıöylenmektedir. 
BURSA, 28 (Tele/onla) - Cümhuriyet bayramı haz.ırlıklanna 

büyük bir faaliyetle devam edilmektedir. Bayrama iftirak edecek köy
lülerin marahlıcuları gelmiflerdir. Belediye bunlara bir ziya/et vermiş
tir. 

Vilayet makamı kadınlarımızın bayrama medeni kıya/etle İftiralı 
etmelerini temenni mahiyetinde ilan etmi,tir. 

• 
lzmitte Gazi heykeli 

IZMIT, 28 (Milliyet) - Cümhuriyet bayramı gö ülmemif bir suret
te kutlaforacoktır. Şehir btıf!an başa taklar, del ne dallarile •üslendi Y « 
rın 81yük Ga~in'n heyke'irıin küşat resmi büyük tezahüratla yapıla -

k Ç "G · " P d "c·· h . " ca ·ır. ere suy;ır:a azı :uyu aşa suyuna a am urıyet suya 
is:mleri verilmi.ş'.ir. -

Mübadele komisyonu mü
racaat kabul etmeyecek 
Komisyonun nihayet yedi, sekiz aya 

kadar tasfiyesi ümit ediliyor 
Muhtelit mübadele komisyonunda 

i~lcrin mümkün mertebe aüratle bi .. 
tiri1erek komisyonun taafiyeılne doi· 
ru yeni bir admı atılmı,br. Yunan 
başvek~i Mösyö Çaldariı Ankarayi 
ziyaretı esnasında Mı mesele iıevzuu 
bahsolmuştu. O zaman iki hükümet 
arasında cereyan eden müki.lemelerde 
komisyonun bir seneye kadar taıfi .. 
yeıi ve ondan sonı·a mualli.kta kalan 
işlerin mahkemelere devri etrafında 
uyuıulmuştu. Ahiren tehrimizde Muh 
teli! Mübadele komisyonu Türk mu
rahhu heyeti reisi Şevki Beyle Yu
nan heyeti reisi Mösyö F okaa arasın
da bu hususta cereyan eden müzake
rat neticesinde yeni bir mukavele e
sası hazırlo.nmııtır. Teshil edilen e
saslara göre Muhtelit Mübadele ko
misyonunda yeniden müracaat kabul 
edilmiyecektir. Etabli vesikası alma
mış olan lstanbul Rumlarından henüz 
müracaat etmemi, olanlara aon defa 
olarak kısa bir mühlet verilecek ve 
bu mühlet zarfında müracaat etmi
yenler, etabli vesika11 almak hakkın
dan mahrum kalacaklardır. Keza, e· 
bevcyni veya zevci burada bulundu-
ğundan dolayı Türkiyeye avdet et
mek iıtiyenlerden kısa bir müddet 
zarfında müracaat etmiyenlcrin, bun .. 
dan sonraki müracaatlan kabul edil-

Almanya Lahaye'den da
valarını geri aldı 

BERLIN, 28 (A.A.) - Almanya. 
nın Milletler Cemiyetinden çekilmesi 
Üzerine Berlin hükümeti l..ahaye ada· 
Jet divanına müracaat ederek Millet • 
ler Cemiyeti meclisi azası ııfatiylc a· 
dalet divanma yapmıf olduğu iki ti • 
kilyeti takip etmek fikrinde olmadı • 
ğıru bildirmiıtir. Bu tiki.yetlerden bi
ri Lehistan Ziraat ıslahat kanununun 
Alman ekalliyetlerine tatbikı hakkın· 
da idi. 

Raichstag intihabatı 
BERLIN, 28 (A.A.) - Volff Ajan 

sından: Gelecek Rayiıtağ intihabatı 

namzetleri için yapılacak tek listede 
Milli Soıyalist namzetlerden batka 
50 kadar Milli Sosyalist fırkasına da· 
hil olmayan kimsenin de ismi bulu • 
nacaktır. 

F ransada soğuklar 
PARIS, 28 (A.A.) - Fransanın 

orta ve tarlı: kısmında tiddetli bir ıo
ğuk dalgası hüküm sürmektedir .. 
Auxerrea, Chaumont ve Boungeı ıe • 
birlerine kar yağmıJtll'. 

Bourges'da bir dolu fırtına11 l--J'P· 
muı, pek çok maddi zarar ve hasara 
sebep olmuı, yerlerde telefon ve tel • 
graf muhaberelerini inkıtaa uğratmış 
tır. 

Surye - irap hududunda 
BACDAT, 28. A.A. - Dört yüz aıuri 

Arabın Sürye hududuna doğru ilerilemek 
tc olduiuna dair Cenevrede çıkan haber ı 
tekaip edilmektedir. . 

Komi•yonda baımuralılıasımııı 
Şevki Bey 

miyecektir. Mübadele komiayonun
daki işlerin bu esaslar dahilinde ni
hayet 7 - 8 aya kadar taıfiye edl· 
lebileceği ümit edilmektedir. Hazır
lanan mukavele yakında imza edile
cektir. Elyevm Ankarada bulunmak
ta olan Şevki Bey, yeni itilafın esas
ları hakkında Hariciye vekiletinc iza
hat vermektedir. 

Misafirlerimizin 
Gezintisi 

(Ba~ı 1 inci •abifede) 
lel ehemmiyeti haiz bir çok meulelerde 
ilô memleketin müşterek menfaatlerine 
istinat etmekte ve gittikçe kuvvet bul. 
makadır. 

Türkiye ve Sovyet eümhuriyetleri 
arasındaki dostluk bailannm ınentei 

Mustafa Kemalin ihtilal hükumeti dot
duğu zamanlarda baılamıt, daba 1921 
de imzalanan itilaf ile bu dostluk per
çinlctmiıtir. Türkiyede cümburiyetin i
lanı emperyalist devletler tarafından 
Türkiyeye karşı kullanılan yarı müs
temleke siyasetine nihayet vermiıtir. 

Cümhuriyetin iliİ1ı, Türkiyenin ıi .. 
}ıısi, iktuadi ve harsi sahalardaki istik. 
lili.~n ve ıon on ıene içinde t.ahakkulr 
ettırılen taraini eıerine de hizmet et
miı olmakla bihakkin iftihar edebilir. 
Türk ve Sovyet devlet adamlarının mü
tekabil ziyaretleri iki memleketi biribi
rine daha ziyade yakınlathrmııtır . 
Voroşilofun riyaset ettiği bu seferki 
Sovyet heyetinin Türkiyeye seyahati 
iki milleti biribirine bağlayan 11kı dost
luk bağlarının ne kadar inkiıal bulmut 
olduğunu gösterir. MüıellaJı ihtilaf un
surlarile dolu olan bugünün beynelmi
lel vaziyetinde Türk - Sovyet dostlu
ğunun çok büyük bir ehemmiyeti var
dw. Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
müna~ebetile Türk hükümctini ve Türk 
milletini selö.mlarız.,, 

Portekizde isyan 
LISBONNE, 28 (A.A.) - Braırnn· 

ca'da bir İsyan çıkmıt ise de bükü· 
met kuvvetleri tarafından halkın yar
dımı ile derhad bastmlmıttır •• A.ayİf 
tamamiyle iade olwımutt .... 



[ KADIN 1 -----Cumhuriyet ve kadın 
Bugün Türk Cümhuriyetinin onun

cu Yıldönümül Bugünün bütün mem
leket için olan büyük kıymeti yanın
~~ Türk kadınlığı için taııdığı ayrı 
ır değeri de vardır. Bugün Türk ve 
d~a doğrusu Şark kadmmın bayram 
gunüdür. 

. l'iirk kadınına Cümhuriyet reJımı
~n ~azandırdığı haklar pek çoktur. 
erçı Umumi harbin doğurduğu ihti

ıaçlar Türk kadınını hayata •-•ıtır. 
akat o zamanlar umumiyetle kadma 

~erilen itler küçük işlerdi. Çünkü ka
d 1~ .b~yük itler yapmağa muktedir 
egı~dı zihniyeti hüküm sürüyordu. 
Hıç unutmam, bundan on üç sene 

~"Vel Hukuka ilk defa olmak üzere 
h~ ~anım girdik. Bu adeta büyük bir 

dıse oldn. Hukuk mezunu hanım•» 
fe Yapacaktı, avukat mı, hikim mi o-
f •caktı 7 Gerçi Darülfünunun diğer 
b akültelerinde kadınlar vardı. Fak at 
jj~la~ muallim yetiıtiriyorlardı. Mu

~ ıtn!ık gibi büyiik ve mühim iti kadın 
~ baıaracag-mı kabul eden 
zıhn· k" •yet nedense kadının avukat, ha-
.;m olabileceğini kabul edemiyordu. 

ukuk mezunu olmak erkek gibi ha· 
~ata ablmağa hazırlanmak demekti. 
b adı.~ erkek gibi na11I çalııırdı? Da

a d,.n Teceddüt tarihimizin en muh
~erenı bir simuı, Namık Kemal bile 
b'tı ~dına Hhemen hemen inıan,, deme

ış miydi? 
itte bu hemen hemen insanın hüküm 

"erebil . . b• h k ki • . 
1_. nıeııru, ır a ta p etmeıını ... ..,.., . 
m k nın havsalası alamıyordu. Fakat 
lı e tebi bitirdik. Bizden sonra bir çok 
~"'."' arkadaşlar yetiştiler ve bugün 

d kırıılik, avukatlık, müddeiumumilik 
e en ı· rıı • Po ıate çalııan bir çok Hukuk 
fı e~unu hannnlar var. Az zaman zar
erk k Yapılan tecrübe Türk krzlarmrn 
içt· e .•rkadaılan ile omuzomuza her 
c ~~aı faaliyet sahasında yürüyebile-
egınj gösterdi 

T·· . 
kab ~~k ~adınrna çahıma sahasında 
ta d 1 Yetıni göstermek fırsatını bir va
ri;'.,ttlık hakkı olarak veren Cümhu
reınd anunlandır. Evvelce evde, ba
de e. kapalı yaşayan çocuğu üzerin
).;, e;.nde hiç hiç bir hakkı tarunmr-
1.cnd· ~k kadını, Medeni kanunun 
Çcıc ~ıne bahfettiii haklarla bugün 
erk u~'!un tam manasile a.naaıdır ve 
ta egı'.'ın her hakkına müsavi hakla
ist ~~!ktir. Artık Türk anaaıru, baba 
ıU: ~gı zaman kapıyı gösterip bir ke
lı:ade •:e _çocuiunun analığından, evinin 

1~ •gmdan uzaklaıtıramaz. 
hs~"~e .gö~len bu mesut inkılap ik
c il° ı, ıçtımaı sahada da kendisini te
e 1 ettiriyor. 

ICadm belediye intihabatına :•tirak ed" ~ B 1Yor, kadın belediye azası oluyor. 
ankalarda kadın müdürler var. Kıy

l>ıetli doktor hanımlar var. Fabrikada 
Ça!ıı~n kadı~lar var. Bugün Türkiye
de hır ço kaı!eler kadının ıayi ile ya
fıYorlar. 

k Tü~k kadını Cümhuriyet rejiminin 
y;j;d••itıe verdiği haklara ne kadar la
ritıd ol~uğunu daha mücadele senele
erk e ıspat etmiştir. Cepheye giden 
ı,11 kk Yerine evine her hususta bakan 
ın k adrn, cepheye de mermiler taşı
ke~· ~uretile iştirak etmiştir. Memle
rıı.:::•:;..~er derdine bütün canı ile sa
Ciitıılı u.rk kadmma haklannı veren . 
-.e Ut'ıyet ve onu idare eden büyük 
lıfı 'hukaddes ellere memleket kadm
kirdirer z~man minnettar ve müteşek
Ve.ı.·f • Turlı lrac/.,nı her hakkın bir 
ı,11,.' e ~~ahili olduiunu biliyor ve 
"at lln •çın hür bir memleketin hür bir 
ve "",datı olarak vazifesinde ciddiyet 

ve•arla ·· ·· YID"Uyor. 
Süreyya ACAOCLU 

Evvelki geceki lodos 
da J::tkelki geceki lodos fırtınası, liman
cip 11 j tefek bazı deniz kazalarını mu
lre,. 0 ~uı, bir mavna batmak üzere i-

ıı:uç halle kurtarılmıtbr. 

Bir Amerikan tayyaresi 
.. geldi 

I>,.n Y ·ık·· bi İn idar . eşı ?Ye nbaıı Gordenberg'· 
-= t• esınde hır Amerikan tayyaresi gel 
.. uı ır E ki eh" tir. · s ı ır ve Ankaraya gidecek-

( BORSA 1 
(1 

1 Baaı.asmclaıı alman cetveldir) 

28 Teşrinievvel 1933 
I Allıam Flatları 
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• 
ŞEHiR 

lika•••• 
Yunan bonoları 

Bono mukabilinde Yuna
nistandan neler alacağız? 

Yunanistana ihraç ettiğimiz mal -
}ar mukabilinde verilen bonolara kar 

1, Yunaniatandan bardak, fİfe, cam, 
damacana ve karyola yedek levazı -
nunın kontenjan haricinde ithaline 
müsaade edilmeai takarrür etmiıtir. 
Ellerinde Yunan bonosu olan tacirle • 
rimiz, bu kararı memnuniyetle karıı
lamı§lardır. 

Bandırma vapur isteyor 
Bursa vapurunun, Bandırmadan 

bir kmm köyden bamulesini alma • 
dan hareket ettiği ve buna hacmi is
tiabisinin kifayet etmediğinden bahis 
le takibatın ihtiyaca göre temini için 
Bandırmada alakadarlara müracaat 
"aki olmuıtur. 

Madenlerimizin isletilmesi 
' Ali ikt:sat meclisinin ıubat devrei 

içtimaiyesi, madenlerimizin asri §~
kilde iıletilmesi için hazırlanan proJe 
müzakere edilecektir. 

Eu seneki palamut 
Bu seneki palamut istihaalatımı -

ıı:ın 70 bin tonu bulacağı tahmin edil
mektedir. Sırasile Amerikaya, Alman
ya, İngiltere, Bulgaristan, Romanya 
ve Rusyaya memleketimizden pala -
mut ihraç edilmektedir. 

Hariç piyasalardaki ihtiyaç gözö
nüne getirilerek bu seneki palamut 
iatibaalatımızrn hepsi ihraç edilebilece 
ği ümit ediliyor. 

Çimento sanayiimiz 
Son ıenelerde çimento aanayiimiz 

gittikçe inkitaf etmi§tir. 927 senesin • 
de 65 bin ton çimento ithal ederken 
dahili istibaalibmızın arbnaıı üzeri -
ne ıı:eçen sene ancak 2300 ton çimen
to ithalatı yaprlmııtır. Mevcut fahri • 
kalarımız, geçen sene 130 bin tona ya
kın mikdarda ~İmento istihsal etmi§ -
!erdir. Fabrikalarımızın daha fazla 
istihsal kabiliyeti de vardır. 

Ziraat bankası umumi heyeti 
Ziraat Bankası heyeti umuıniyesi, 

lstanbul namına Salih Cimcoz, Ali 
Rana ve Hüsamettin Beylerin İştira -
kile 29 Teırinisanide Ankarada top -
la nacaktır. 

3,5 milyon lira lehimize fark 
lıtatistik Umum Müdürlüfünün teı· 

rinievvelin ilk 15 gününe ait netret
tiği istatistik, ihracatımızın ithalitımı

za nazaran büyük bir farkla inkiıaf 
ettiğini göstermektedir . 

Teırinievvelin ilk 15 gününde ih
racatımız ithalattan 3 milyon lira faz
la olmuıtur. Bu rakam, ihracat mev
siminin bu sene iyi neticeler vermek· 
te olduğunu göstermektedir. 9,5 kY
danbcri ihracatımız ithalata nazaran 
6 milyon liralık bir fazlalık göster
mittir. 

Yapılan istatistik hülaıasına göre 15 
günde ithalatımızın 2.970.008 liralık bir 
kıymet göstermesine karıı ihracatımız 

bunun 3.495.583 lira fazlasile 6.465.59ı 
lira olmuştur. Bu senenin 9 ayına ait 
rakamlar bu son rakamlarla birleftirilin 
ce dokuz buçuk aylık i<..halatın 56.976.994 
lira ve ibracatrn da 63.017.561 lira oldu 
ğu görülür ki bu dokuz buçuk ayda ih
racahmız ithalatımızdan 6.040.567 lira 
fazladır. 932 senesinin dokuz bu~uk ay 
hk ithalatı ise 67.982.270 ve ihracatı da 
70.517.389 lirayi bulmu! ve buna göre ih 
racatımız ithalô.tnnrzı 2.532.119 lira ka 
dar geçmiıtir. 

933 teşrinievel ilk 15 günündeki bat
rca ithalat ve ihracat maddeleri aıağıda 

gösterilmittir. 
iTHALAT 

Etya Cinsi 

Yün ve kıl iplikler • 
,, mensucat • • • • • 

Sariılık kiğıt • • • • • 
Matbaa kağıdı • • , • • 
Pamuk İplikleri • • . • 
Kasarsız pamuk mensucat • 
Boyalı pamuk mensucat. • 
Çuval • • • • • • • 
Elektrik ampulu • • • • • 
Her nevi demir • • • • 
,, u ,, boru ve raır 

Lira 

158.899 
86.ı60 
61.030 
85.567 
73.032 
64.216 

229.623 
61.550 
70.615 
99.585 

tiyeleri. - • • . • • • 68.331 
Sair e§ya • . . • • . . 1.911.400 

iHRACAT 
Eıya Cinsi 

Canlı hayvanlar • 
Yumurta • • 
Ham deriler .• 
Tiftik. • • • 
Buğday • • • 
Arpa . • • 
Üzüm ••• 
incir • • • •. 
Fındık . • 
Zeytin yağı • • 
Tütün • • 
Alyon • • 
Kereste . • • • 
Maden kömürü • 
Sair e§ya • • • 

Lira 

323.308 
356.593 

76.939 
180.160 

54.440 
75.625 

• 1.142.026 
• 1.ı45.857 
• 1.151.973 

142.912 
900.688 

96.856 
ı4t.665 
66.349 

610.200 

Macar misafirler Bursaya 
gittiler 

Şehrimizde bulunan Macar heye • 
tinin Ankaraya giden kıamı müates -
na olmak Üzere hepsi dün Bursaya 
hareket etmİ§lerdir. Heyet gece yarı
ıı şehrimize dönecektir. 

ll••rlfte 

28 müfettiş -. 

Köylerde yapılacak mera
simde bulunmağa gitti 

lstanbul Maarif müdürlüğü 28 ilk 
tedrisat müfettitini dün ak§am lstanbul 
köylerine göndennittir. Müfettişler köy 
lerde yapılacak merasimlerde hazır bu
lunacaklar, merasimlerde nutuk aöyli
yeceklerdir. 

Onivers·tede konferanslar 
Oniveraite profesör muavinlerinden 

F ah rettin Kerim, ve Şevket Aziz Bey
ler dün üniversite konferans salonunda 
"Cümhuriyet devrinde uhhat,, ve ( Cüm
buriyette tarih telakkisi) mevzulu iki 
konferans vermişlerdir. Konferansta Ü· 
niversite profesörleri ve talebeler ha
zır bulunmuşlardır. 

-

ll•hkemeıerde 

25 kilo esrar davası 
Orhan Gaziden 25 kilo esrar gön

deren Yahya Efendi ile esrarın bu sa
tı§ itine tava11ut eden Çinaryan Efen
di ve rüfekasınrn muhakemelerine 
dün gümrüktedik 8 inci ihtisas mab -
kemesinde devam edilmittir. Yahya 
Efendi, Adapazarmda bulunmaktadır. 
Mazeret raporu göndermi~tir. Bu mu
hakeme suçluların umumi aften isti • 
fade için işi uzatınak istedikleri zan
nediliyor. Umumi af kanunu ise, he
nüz 8 inci ihtisas mahkemesine tel>. 
Jiğ edilmediği gibi kendilerine aften 
istifade edip edemiyecekleri de tet -
kik edilıniı değildir. Muhakeme, 4 
Tetriniaaniye kalmııtır. 

Kınalıada yangını davası 
Geçen sene Kınalıadada bir yan -

gın olmuş ve üç dükkan yanmı{~ Bu 
dükkanları sigorta parasına tamaen 
yakmakla maznun Agostin ve Bodos 
Efendilerin muhakemelerine dün ağır 
cezada devam edildi. Dün dinlenilen 
ıahitler yangın hadisesi hakkında faz
la bir malumat vermediklennden mu
hakemenin devamı başka güne hıra -
kıldı. 

Mehlika Hanımın kati:i 
Boğaziçinde bir otelde Mehlika 

Hanım isminde bir kızr öldüren Arifin 
Tıbbıadlide cinnettinden dolayı yapı
lan müıahedesi dün nihayet bulmuş
tur. Arif dün Te,kifhaneye iade e • 
dilmittir. 

Corum tasnii 
Beyazıtta bir berber dükkanının 

sahibi olan Madam Olimpiyanrn kal
fası Herant aleyhine açtığı kaçakçı -
lık hakkında cürüm tasnii davasına 

dün dokuzuncu ihtisas mahkemesin .. 
de bakaldı. Muhakeme ıahitlerin din
lenilmesi İçin baıka bir güne kaldı. 

Şahitliğe gelmeyen komser 
Dün Ağır cezada Beylerbeyi Ma

liye tahsil ıubesinde geçen bir hadi· 
aeden dolayı maznun olan Hasan Ef. 
nin muhakemesine bakıldı. Bu dava
da §ahit olarak Beylerbeyi polis ko • 
miseri dinlenilecekti. Fakat davetiye 
gönderildiği halde bu zat gelmemiı -
ti. Bunun üzerine iddia makamı ko • 
miser beyin mevcuden celbinin iiknci 
tubeden istenilmesini talep etti. Mah
keme heyeti de bunu kabul etti ve baş 
ka bir güne tehi redildi. 

1 KUçUk haberler 1 
---·-* TAYIN - Fatih birinci sulh hu· 
kuk hakimi kıymetli hakimlerimizden 
Abdülkadir Mahir Bey ikinci istintak 
dairesine memur edilmittir. 

• 

Adliyede 

Adliye tayinleri 
lstanbuldaki tayinler 

tebliğ edildi 
lstanbuldaki adliye tebeddülleri a-

1.ilkadarlara tebliğ edilmiıtir. Jatanbul
da yapılan yeni tayinler ve tebeddüller 
tunlardır: 

Birinci ticaret mahkemesi reisliği
ne sabık temyiz aza11ndan sabık profe
aör Memduh,. ikinci ticaret reisliğine 
üçüncü hukuk reisi Turhan, beıinci hu
kuk reisliğine ikinc.i hukuk reisi Kazım, 
ikinci hukuk reiıliğine üçüncü ceza re
isi Zeki, üçüncü ceza reisliğine müd
deiumumilik bafmuavini Hikmet, baş
muavinliğe altıncı müstantik Salih E
aat, altıncı müstantiklige sulh hakim
lerinden Abdülkadir Malıi, lstanbul a
ğır ceza azalığına üçüncü cezadan Ke
mal, üçüncü cezaya ağır cezadan Nus
ret ve A11m, istintak hakimliğine lzmir 
azalarından Süleyman Adil, lstanbul a
zalarından Muhittin, Jstanbul asliye a
zalığına Mersinden Hüseyin Avni, sulh 
hakimliğine muhakim batkatibi Avni, 
Üsküdar müddeiumumi muavinliğine Es 
kiıehir azalarından llbami, sulh hakim
liğine 1 stanbu] müddeiumumi muavin· 
!erinden Mustafa Nüsret, aza müliizım
lanndan Atıf, Çatalca ceza hakimliğine 
Soma müddeiumumisi Edip, üçüncü hu
kuk reisliğine Ankara ikinci hukuk re
iıi Zeki, ağır ceza azabğına eski Bur
sa müddeiumumisi Sakip, sulh hakimli
ğine Ankara sulh hakimi Cevat, Üskü
dar müddeiumumi muavinliğine Anka· 
ra müddeiumumi muavini Nazif, lstan
bul müddeiumumi muavinliğine aulh 
hakimlerinden Feridun, sulh hakimliği
ne Ankaradan Asnn, aza mülaznnhğma 
Ankaradan Nazmi, Bunadan Hasan, Si
livri hakimliğine Liıpseki müddeiumu
misi Hikmet, Yalova hakimliğine Tokat 
müddeiumumi muavini Fazıl Beyler ta
yin ve tahvil edilmiılerdir. 

Müddeiumumi muavini Mahmut Ce
lal, ıulh hakimi lsmail, müddeiumumi 
muavini Nurettin, sulh hakimi Meh
met Kadri Beyler birer derece terfi edil
miılerdir. 

htanbul müıtantiklerinden Rifat B. 
Artivin reisliğine, müddeiumumi mua
vinlerinden Cemil Bey terfian Bursa 
müddeiumumiliğine, sulb hakimlerin
den Mazhar Ya'8r Bey Ankara asliye 
azalığına, Hamdi Bey Erzincan müd
deiumumiliğine, O aküdar müddeiumu~i 
muavini Fikret Bey Ankara batmuavm
liğine sulh hakimlerinden Hüseyin 
Kazı.;, Bey Biga reisliğine, Çatalca ce
za hakimi Naci Bey Feke h.ilkimliği
ne, Şile müstantiği Süleyman llhami 
Bey Zonguldak müstantikliğine, hukuk 
mezunla ~ndan Ihsan Bey Şile müstan
tikliğine nakil ve tayin olunmuılardır. 
Bunlardan başka 1 stanbul adliyesinde 
staj yapan 30 hukuk mezunu da muhte
lif aza mülazunlıklanna istintak hakim
liklerine, müddeiumunüliklere ve sulh 
hakiml'klerine tayin edilmişlerdir. 

••ledıyede 

Su mikdarı f azlalaşhnlıyor 
Haber ":l~ığnnıza göre, belediye dün 

akşamdan ıtıbaren ıehre üç irin metre 
mikabı fazl.a su vermeğe batlamıştır. 
.•. Ter~os ıdaresi belediyenin eline geç

tıgı tarıhtcnberi tehre verilen fazla su 
miktarı bu suretle bet bin metre mi
kabını bulmuıtur. 

Peşte be~ediyesinin bir hediyesi 
. P_"'"le~be günü Peıte sabak ..alisi 

ıım.~ı. Turızm müsteşan Ferenz Ripka, 
darulıtam müdürü Kalman Çorpa, be
lediye riyrıseti katibi Andre Medrizki, 
Şalgotar:ı:an tehir belediye reiıi Kal
man Feruster'den mürekkep bir heyet 
vali ve belediye reisi Muhittin Beyi be
lediyedeki makamında ziyaret ederek 
Pette belediye reisi tarafından hediye e
dilen a1bümü tevdi etmiılerdir. 

Heyet aza11 Pefte ile lsunbul ara
sında t~r~zm işlerini tanzim için vali 
Beyle fıl<ır teati etmişler ve Türkiyeye 
gel<n Macarların kendilerini memle
ketlerinde hissettiklerini söylemiılerdir. 

''ihtiyar tilki,, bu sefer 
nasıl kapana düştü 

Yeni meydana çıkarılan şebeke hakkın
da tahkikat tevsi edilecek 

Gümrük muhafaza tetkilatının 
Pangaltıda yeni bir eroin fabrikası 
meydana çıkarmağa muvaffak oldu • 
ğunu dünkü nüshamızda yazmı§tık. 

Dün bu hususta aıağıdaki tafsilatı 
aldık: 

Muhafaza tetkilatı, ihtiyar Tilki 
naınile maruf Vasili.ki Yervanidiı is -
minde bey..;elmile! bir eroin kaçakçı
aınm faaliyetini bir müddetten beri 
adun adım takip ediyordu. Vasilaki, 
bir müddet evvel Fransaya gitmİf ve 
dört ay evvel Marsilya tarikile şeh -
rimize avdet etıniıtir •• 

Muhafaza idaresi, bu dört ay zar
fında onun peşini hiç ~ta:ı:t.1 - 1 

kimlerle temas ettiğini, nerelerde de
vam eylediğini gözönünden ayırma -
mıştr. Nihayet geçen pertembe günü, 
bu beynelmilel kaçakçının Kurtuluı -
ta Yeni Asır sokağında 17 numaralı 
eve girdiği görülmüştür. Bu ev, Ma -
dam Kiryakiçe isminde birine aittir. 
Muhafaza memurları buradnn son 
günlerde esasen şüphe ediyordu. Va
ailiki içeride iken emniyet ve muha • 
faza memurları, bu eve girmi§ler ve 
arama yapmıılardır. Neticede, alt kat 

t!' morfin _İmal edildiii görülmüş, İma 
lathane, bır çok damacanalar aletler 

• • • kazan ve aaır leferrüatile meydana 
çıkarılmıthr. 

Evde bulunan Vasilaki Madam 
Kiry."!<içe, k~ yakalanmıtla; ve bun
lar ıtırafı cunnetmişlerdir. Bunlann 
verdikleri ifadelerden bu gizli eroin 
fabriJr:a~il~ alakadar o'ıduklan anlatı
lan Gırıtlı lsmail Bey isminde biri ile 
Bulgar tebaa11ndan şoför Petro der
dest edilmişler ve onlar da itirafatta 
bulunmu§lardır. Bunlar evrakı tahki
kiye ile birlikte mevk~fen Emniyet 
müdürlüğünden lbtiu.s mahkemesine 
sevkedilmişlerdir. 

Şebekenin sahcm olan Madam 
Mari isminde bir kadın da yakalan -
mıştır. Öğrendiğimize göre Vasilaki 
Fran~ız, Yunan ve l\1ıaı:r zabıtaların -
c~ peşinde dol~şıldığı halde ele geçi
rılemeyen ve nıbayet derdesti bizim 
muhafaza te§kilitımıza müyesser 0 .. 

lan çok azılı ve beynelmilel bir ka
çakcı idi. 

_Meydana ç.ıkarılanların mensup ol 
dugu tebekenın tesbiti için de tahki
kata ehemmiyetle devam edilmekte -
dir. 

Vlf Ayetıe 

İkinciteşrin aylığı 
Dün bütün dairelerde 

memurlara verildi 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 

kanunu mucibince teırinisani maa§ı. ay 
çıkmadan, dün memurlara verilmiıtir. 

Ziraat s_ergisi açılıyor 
Vil.ilyet bahçesinde tertip olunan 

ziraat sergisinin bugün sabah saat do
kuz buçukta vali Muhittin Bey tara
fından resmi küşadı yapılacakbr. 

Sergi 30 paviyondan fazladır. Mües
sen.tı ziraiye, tohum enstitüsü, ziraat 
mektebi, kümes hayvanı sahipleri, mey
vacılar, fidancılar sergiye ittirak etmek
tedir. 

Şefik Bey geldi 
lstanbul pul müdürlüğüne tayin e

dilen Ankara merkez kazanç temyiz 
komisyonu reisi ve eski defterdar Şefik 
Bey ıehrimize gelmit ve İşine baılamıı
tır. 

Daireler tatil 
Bugünden itibaren resmi daireler üç 

gün tatildir 
Vilayette vali Bey yalnız konaolos

larda ecnebilet"in tebriklerini kabul e
decektir. Vilayette baıka merasim ol
mıyacaktır. 

Poll•t• 

Alacak meselesinden 
Beykozda Yalıkôyünde Abdi Efendi

nin kahvesinde oturmakta olan Ga.Jip, 
Kemal, Abd~ Kadri, Abmct bir alacak 
meselesinden kavga çıkarmıılar, bunlar
dan Ahmedi dövmüılerdir. Hepsi yaka
lanmııtır. 

Otomo:il, yUklU bir arabaya 
çarptı 

Akbıyıkta oturan arabacı Ali köprü 
üzerinde yüklü olarak geçmekte iken 
şoför Saidin idaresindeki 2684 numa
ralı otomobil çarparak beygirin ölme
sine sebep olmuı ve otomobil içinde müı 
teri olarak bulunan Lalelide Salih Ze
ki Bey kınlan camlardan el ve yüzünün 
muhtelif yerlerinden yaralanmı§tır. 

Tramvay çarptı 
Galatada Akça sokağında oturan Ma

dam Kotula Necati Bey caddesinden ge
çerken 1153 numaralı vatman ldriıin 
idaresindeki tramvay arabası çarparak 
cüvudunun muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. 

Tescil yapılıyor 
Vapurcular daha iki hafta 

vapur işleteıneyecekler 
lsanbul Deniz Ticaret müdürlüğü 

hukuk müşavirliği, teıekkül eden milli 
vapurculuk ıirketine ait raporunu mü
düriyete vermiştir. Bu rapor da , ha
kem karanrun kanuni müddeti zarfında 
tebliğ edilmit olmamakla beraber, ha
kemce tesçil edilmiı bulunan tirketin te-
ıekkülüne emri vaki nazarile bakı-
larak tirkete giren vapurculann 
Tapurlannı tirkete ferai etmele
rinin teaçil edilmesi li.zım gele
ceği dermeyan edilmiıtir. Bunun ü
zerine ticareti bahriye müdüriyeti, fe
rağın tesçilini emretıniştir. Dün akıa
ma kadar §İrkete giren vapurcular, va
purlannın ıirkete ferağ muamelesi li
man idaresine tesçil ettirmişlerdir. Teı
çil muamelesinin çartamba günü bite
ceği ümit edilmektedir. 

Bununla beraber, tesçilin yapılma

sı, ıirketin vapur iıletmesine müsaade 
demek değildir. Şirket mümessilleri, dün 
de be müsaadeyi almak için Deniz Ti
caret müdürlüğür.e müracaat etmiılerse 
de kendilerine, muhtelif hatlarda her 
hafta iılemesi kanunen 18.znn gelen pos
taları Devlet Denizyolları idareıile tak
simden sonra bu izinin verilebileceği bil
dirilmiıtir. 

Vapurcular, bunun Üzerine, Devlet 
Denizyollarile de temas etıniılerse de, 
bu idare müdürü Sadettin Bey kendile
rine aynen fÖyle demiıtir: 

"- Benim lstanbuldaki amirim, De
niz Ticaret müdürüdür. Kendiıinden 
tesçil yapıldığına dair bir k.iljıt getirme
den sizi tanımakta mazurum.,, 

Bu kağıt ise, ancak teaçildea sonra 
verilebilecektir. Ondan sonra postala
rın taksimine ııra gelecek, uyutulamaz
aa hakeme ıı:idilecektir. Bu ise, en af&ğı 
10 - 15 güne mütevakkıf görülmekte
dir. Binaenaleyh bu müddet zarfında 

§İrketin resmen vapur iıletmesine im.kin 
ıı:örülememektedir. 

Diğer taraftan ıirkete girmiyen va
purcular, bayram ertesi temyiz mabke. 
mesi nezdindeki teşebbüt1erinin verece.. 
ği neticeyi beklemekte ve noktai na
zar1arında ısrar etmektedirler. 

~----o·-----

M ii zede k yeni salon 
açıldı 

Dün 8.sarı ittika müzesinde Asür 
eserlet"İni ihtiva eden iki yeni salon 
açılmıştır • Salonlar bugünden itibaren 
halka açık olacaktır. Dün yeni salenlar 
gazetecilere ge%dirilmi~tir. 

Yeni açılan 8 ve 9 numaralı sa1on1ar 
gezildikten sonra müze müdürü Aziz 
Bey bir nutuk söyliyerek cümhuı·iyct 
devrinde müzelerimizin geçird.ii;,i in!.i
ıafı anlatınıştır. 

1 ;o uncu yrlda 1 ----1 ürkıye L.umhurıyetı ve 
İş Bankası Türkiye 

Türkiye Cümhuriye'i onu11co.t ya§ı
na girdi. 

Tüı·kiye lı Bank,,,. da doku.• •Y v• 
ıu kadaı· gün sonra onuncu Y•tınn ı•· 
recrl.. 

Demek ki Türkiye cümhuriy~lile 
Türkiye it Bank•t.ı "'•)ında.kı h.,r,.t 
farkı dokııı &) şn kadaı ,.ündıir. 

Cümhurİ)"ttiı~ Muruıut JÜrıuni.tt en
gin ve aonıuk l·Urk gl\e.Ünü.n öL!ü ve 
eısiz fla.er!er ya.ratm&)i!. ahdcttiji gün 
farzcderıek onun doku7 ay ve şu ka
de.r gün sonra doğurdugu Türkiye 
iş Bankaudır. 

Türkiye iş Bankasırun tam dokuz 
ay ve fU kadar ıonra Cümhuiryet dıin 
y.ıaına gözlerini açıfındaki bu güıal 
tesadüf, Türkiye Cümhuriyetile Tür
kiye ı, Banka11 arasında.ki alakayı, 
Adeta bir anneyle çocuğu arasındaki 
nisbetin maddi kanun ve ölçülerile de. 
ikmal ve ifade etmİ§ oluyor. ' 

Bu gÜn Türkiye cümhuriyetinin o • 
nuncu yılıdır. 

Tam mikyaslar, bir, on, yüz ve bin 
olarak gideP. 

Bir çocuk bir yılın, bir ülke on yı -
Jm, bir millet yüz yılın ve bir dünya 
bin yılın çerçevesi içinde tam bir ifa
de kalıbı bulabilir. Türkiye iş Ban -
kasma da, on yıldan dokuz ay ve ıu 
kadar gün ekaik olan küçük hayatı -
nın çerçeveai içinde ıeyretsek acaba 
ne görürüz? Sadece iş Bankası ,ubele 
rinin iaimlerini bile alacağı fÜpheli 1 

olan şu dar ve kısa sütunon sınırlan 
ve birkaç kelimeyle bir iki cümlenin 
terkibi içinde onları ifadeye imk&n ı 
yok. 

Onları ifade için kelime aramak de 
ği1, hazır ve kudretli rakamları yan- ' 
yana yazmak, cümle terkip etmek de 
ğil, onun bu güne kadar üstünde İf .. • 
lediği memleket emteasının mcmle • ' 
ket hazım cihazındaki terkibini yap.' 
mak, bu dar sütuna girmek değil, iş 
Bankası Hamburg ıubesile Kara şube 
si arasındaki genİf dünya parçaaı ü -
zerinde ceveli.n etmek, nihayet onun 
hakikatini sanat adesesinde manala§
tırmak değil, en büyük manayı onun 
hakikatinde billurlaştırmak lazamdrr. 

Bu hakikatler, her biri bulunduğu 
yerin kilometro1arca u~ağından bile 
belli, bir an kovanı halinde gizlediği 

faaliyete çadır kuran kat kal binalar, 
ceplerinden kuvvet ejderlerinin ne .. 
feslerine benzeyen kızıl ve kara di .. 
limler fışkıran bacalar, gece yarısın
da Okyanoatan geçen heybetli bir 
transatlantik gibi asfalt caddelerin 
katranlı aynasına ışıklarını döken göz 
kamaştırıcı vitrinlerdir. 

Bu hakikatlerin müşahhas madde -
!eri ise, beıikteki Türk yavrusunun 
emziğ-ine tane tane attığımız teker ve 
Türk vapurlarile Türk sanayi maka -
nirm~ larının kazanlarına ton ton bo· 
şalttığımız kömür, ocağı her gün dn· 
ha canlı tüten Türk köylüsünün tepe· 
sine, gür Türk ormanlarının işlenmiş 
kerestesinden kurduğumuz yuva ve 
tehirli Türk kadınının zarif endamı -
na biçtiğimiz İpekli ve yiinlü elbise, 
Türk çoceğunun ilk günlerini süsle .. 
yen terbiye ve mefküre oyuncağı kum 
bara ve Türk ihtiyarının $On günlerini 
sağlamlaıtıran istikbal ve hayat reçe
teai sigorta, ve Türk malının df'!'jetinı 
Garp ellerinin ujiultulu pazarınd. hay 
kıran acı ve bütün bunlaı·11r üatül'\dtt 
ve .bütün bunları kucaklaına~ ,_nil.,, 
Türkiye lı Bankaaının Türkiy" Ccu.
huriyeti haritasında bütün ticttret ve 
iktışat merkezlerinin yuvarlak:arın .. 
dan bakan keskin gÖzlerile ateşli 
Türk gencinin geniş alnına aksettir -
diği modern it zihniyetinin a!il ve 
mukaddes ııığıdır. 

Necip FAZIL 

Otomobille seyahat 
Bir Alman diplomatı 

şehrimize geldi 
Otomobil ile aeyahat etmekte o -

lan AJmanyanın Tokyo •efareti müs ..,t 

teıarı M. Hesbcrl S.hulz ailesile bir
likte Jı,.Jyadan §ehrimize gelmiştir . 
Bu aporlmE>n dipJon1atın bindi"i oto •. 
mobil seyyar bir yataktı vagonu an • 
dırmaktadır. Her tüı·lü esbab1 İstir~ .. 
hati üzerinde toplamışfn'. Otoır.r,ti: i
ki kısımdan mürekkeptjr. Biri a~,: ıur; 
tör] Ü olan araba, diğeri de onun "' l.:a 
11na takılan dört tekerlekli diie• ı,,.. 
arabadan ibarettir. Arabanın i,in~e 
üç yatak, elektrikle işley<n b>• m .. ı _ 
bak bir portatif masa, içileuk ıu !le 
dolu kaplar ve bir radyo Tiırdır. )' •
!~.kJ~.r, vapur kamaralarında aôrdıi -
gumu~ yataklardan daha rahllır. Al • 
man dıplomab refikası ve en biiyüğü a.1-
tı yaıında olan çocuklarile bu araba 
için Türene'den Cavaya kadar seya .. 
hat etmek Üzere yola çıkmııtır. 

M. Herbert Schulz diyor ki: 
- Ben öteden beri hep •I omobille 

ıeyb.hat ederim. Bjr ınf"n1l .. ket; ya .. 
Kından tanımak, ahalisi j\e )&kından 
temıı!\ elıatak, tabiatin ıü•olJi~iC'rini 
gQrntc.lc için en elveri.ıH nakil "••ıta•ı 
otomoh!~dir. Türeu·d~• CaY•J'r. k:a • 
dar lR,GOO l.i.lnrnır-tr•• 11• ... s•t•! k•tecİ•· 
cegiz. Eu tt•y•~•• ik ı ll\'-:~ ay lıı.aUa, 
sürcc'!I< "• bl>e tah.ıı.ır.t-t 14 (j(.(' ıtt. .. 
rele M•I o••ralıtn. ~ur•c"&• Aa"•'&1• 
gidecf"ti•. O•e:.'an Adnn"'• •t ~amı 

- • 1. • ' ugrllcJr•-••n ~nr•, !orly• ,C'lıenn ı• 
çerck B•tdadı vil:.u olactofra lta.aa . ..... 
gıruJ! m J. :ıı .. n 6"\ •in&. "'• t&h•••• 
ba.!-mı, ofacJ. tn. J ı1trıd.1 T ah,..,. fY• 
ert:.c?"l ~ontJ fıOO metre. .. ukı• lc. iVı• 
Jr, f;_ut hı ~i.ı.t boyunn takf) •4 .. .-.1 
Bttlı:r1 -;: ~nn 5rç~ccgiz. (.l,·.ııd•• f-1 11 

di~t<..ndi\ 'sİın\'A:" Lahor, l)c!ht '" t.ı..,.. 
lc.:r·ni .o1iy~:-tt t:t.itceğiz. li·ı •''''"ır.nt 
t:.b:i gu .. el!ik1erini seyrettiK•c-•1 't'n • 
rn n.~,'l"'tı. '\vına çıkac ... ğı7., Hıntl,ı • 
tan<lnıı u r:ra Ba.taviya ve C.s, ... \ &• '• 

- • u " ' c:egız. 
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( Fikirler "\ 
1 

ilk on 
Yalnız memleketimiz değil, bü

tün t.i.mya Lugi'm 3"nç fürk Cum
hur.y.;tın.n o.ıuu~u yıı.nı kullulu
y~r. 8-r eşi henüz c.llınya yüzünde 
gôrülıaemış bir kahramanlık des
taı.ını y .. raltıktan sonra, hakkı O· 

lan ıstirahat ve sükunu gene kendi
si lPpen ve bu defa düşman!arın 
en korkuncu o an itiyatlar ve an'· 
anelerle çet .n, amansız bir mü
cadeleye girişerek, bu sahada da 
bir m.sli gö. ü.memit yenı bir za
fer mucizesi yaratan bu en yaşlı 
fakat en gen:; mille~in önünde 
bütün dünya şimdi takdir ve hür
met.c eğıliyor. 

yılımız 

1 
supla besledi, hayatı öğrenmek ve 
kend.ni tanımak imkanlarını on
dan esirgedi. Nıhayet onu bir gün 
pençeleri zincirli ve tırnakları ke
silmış olarak düşmana sattı. Fa
kat asırlık uykusundan uyanan as
lan satılık b,r meta olmadığını is
pat ederek kap;tülasyon denilen 
zincirlerini parçaladı ve bütün 
haklarını çarpışarak aldı. Onun 
içindir ki Cünıhuriyetin çocukları 
kızıl saltanatın adını bile ürpere
rek anarlar, ve o devrin kara yılla
rını bir kabus gibi hatırlarlar. 

Asırlarca süren uyuşukluğun ak
sülamel yıllarını yaşıyoruz, bütün 
kuvvetle(miz bu medeniletme sa
vatı uğrunda seferber. Türk bu on 
yıl içinde bütün kahramanlık des
tanlarının tan ve şerefini gölgede 
bırakan bir medeniyet savatı yap
tı. Bu medeniyet savaşı devam e
diyor ve gayelerimize son olmadığı 
için daha çok devam edecek. 

B. Gazi Hz. ne 
Bu (en ıerefli Bayramunızda) neı· 

retmek üne (Büyiil< brihl nu~kunuzu) 

aynen - '"'"b.!ıt na;una - alın~ sure. 
tile, (bi:ı .. hifryi geçkin) bir (ıah~ser) 
yazmııtim. Ne Y""'k ki bu da, 9 Eylül 
933 Üsküdar yangınında kül olup gitti. 

. ' 

Us"1üdar yangınından .sonra, 
Filorinalı Nazım B. 

Türk edebiyatı, Türk gençliği bir da· 
ha yerine koyamıyacağı o (emsalsiz ese· 
rim) in çok acıklı hatırasını hiçbir za· 
man unutmamalıdır. 

ALKIŞ VE ŞÜKRAN SESl. 

Cümhuriyet, yarattığın şaheser 
Feyzi, yurdumuzu on yıld1T bezer 
Büyük adın hep yükseklerde gezer 
Parıltını, kör gözler hile ıezer 
Yardım karanlıkları haıtan haıa 
Türkü yücelten güneı sensin, yaıa! 

FILORINALI NAZIM 

iRTiHAL 
it Bankası Mersin sabık mınta

ka müdiri Ahmet Naci Bey uzun 

• 3 g~n Cuı:ı!ıuriyet Bayramını lıof ~eçırmtk ı~ters ız 

Ayasofya'da ALEMDAR ve Şehzade başın'da MiLLi Sinemalarına 
giderek Türk san'atkarlarile Türk sin emacılıii'ının ,aheseri olan .... .. • 

1 soz BiR ' ALLAH BiR 1 
Türkçe buyuk operet tilmini ıttıharla gö:unuz ve cana an aıkışlayınız. 

YALNIZ 3 GÜNÜNÜZ KALDI 
Bavram münasebetile ovun saatleri 12-2-4-6 gece 8.45 va 10 f9249) 

, .... _.,'f!!~' . • ••. ;.;.,,;' ••• ' ,J> • •• • .... :. ' •• --lPEKFlLM 
STÜDYOSUNDAN: 

Cümhuriyctin 10 uncu yıl dönümü .. 
nü kutlulamak üzere Cemal Reıit 

Beyin bestelediği marş 300 kişilik bir 
koro heyeti tarafından söylenerek 
studyomuzda filme çekilmiıtir. Bu 
filmin alınmasına ıehir bandosu İşti· 
rak etmiı ve heyet bizzat Cemal Re
tit Bey tarafından idare edilmiıtir. 

.. :'4'".',. '.L. + .. :,.L ~: ... ·; ,.,~::.~ 0 < O :.~; '. ~ • ~·- .' 1 

En heyecanlı maceralar, en meraklı sergÜzeştlerle dolu 
ve tamamen T Ü R K Ç E SÖZ L Ü 

ASLAN ADAM 
Büyük Paramount süperfilmi bugün 

• iPEK Sinemasında gösteriliyor 
insanı heyecandan titreten ve kahkahalarla güldüren bu mua:z
zam filmin Fransızca nüshası MELEK sinemasında bugün 

son defa olarak gösterilecektir. 
• DIKKA T: lpekfilim studyo-

sunun mjihim bir muvaffakıyeti 

Bu on yılın des~anını bir maka
lenin dar çerçevesi içerisine sığdır
mak i,in de bir mucize isterdi. Bu 
on yıl ki, daha dün orta çağ dev
rini yaşıyor denilen bir milleti bir 
hamleae medeni devletlerin ön sa
fına almıştır. On asrı on yıla sığ
dırmak için ancak o mucize deha 
lazımdı. O mucize dehadır ki Av
rupanın anbean ölümünü bekledi
ği haata adamını on yıl gibi kısa 
bir müddet zarfında egnç ve gür
büz bir at'.et haline koydu. O atlet 
fimdi er meydanında, daima önde 
ve daima muzaffer yarıtmaktadır. 

inkılap. gönüllerimizde heye
can ve a,k halinde ya,ıyor, onu 
mem1eektin gö?le takip edilebilir 
bir aüratle yeniletmesinde ve genç
letmesinde seziyor, onu içimizde 
duyduğumuz hedefe bir an evvel 
yaklaşmak hızından anlıyor ve se
ziyoruz. 

Ayrıca Büyük Bayramımızı tebci
len atudyomuzda 2 kııımlık mukaye
seli bir filim de ikmal edilmittir. Bu 
iki filim buıründen itibaren iPEK -
MELEK - ELHAMRA - ALEM· 
DAR - MiLLi - KADIKÖY HA
LE - BEŞiKTAŞ SUAT PARK 

zamandanberi müptela olduğu has- ıinemalarında gösterilecektir. 
talıktan kurtulamıyarak vefat et· : ill••••••••••-

Bugün ANKARA' da yapılacak olan bütün merasim ve resmi
geçitler lpekfilm studyosunun sesli makinalarile filme alınmıt
trr ve yarından itibaren l P E K ve M E L E K sinemaların

Cchton.ıemi bır süratle giden bir 
lreuM ıçmc..ekuer o sürati farke
deaı~z.er, onu ancak, yanlarından 
b.r ek g.bi aıyı ılıp uç..n katarı dı
ş.uı .. an görenıer aniıyabilir. Biz ki 
bu cehennemi süratıe uçan trenin 
iç.ndeyız, elbf.tte ki onu layıkile 
anlıyamıyacak, takdir edemeiye
cegiz. 

:;\imdi ~en ve mes'ut cıvıltılarla 
tl..ıl .. uıdukları modern mektep bi
rlll~nnın sevimli muh:t:nde, Y3'a· 
ın ... l;. zevkini teneffüs eden Cüm-
1. miyct ya,ındakiler, penceresiz, 
Lüflu medrese odalarını, yalına
yo1.k çocukların toz'.u tahtalara diz 
ç :;ı..erek iki yana sallana salla
na, ilahi okudukları havasız 
ve günepiz tLrshaneleri tanıma
mış o'.chıkları i<;in inkılabın kıyme
ti.ıi h:ı.kkile hiç bir zaman anlıya
nuy'\caklardır. Onlara Cümhuriyet, 
baLk" ar için su nasılsa, o kadar ta
bii görünecektir. 

B:z inkılaba o kadar karıtmıtız 
ve onun ateşile iliklerimize kadar 
öyle dolmuşuz ki bu temiz ve ha
yatverici havadan uzak yaşamak 
ihtimalini bir an için tasavvur bile 
beyinlerimizi yakan bir işkence o
lur. 

Ey dünkü tefi! ve zelil köle 
mevkii,..den birden bire bütün hak
hıra sah"p vatandaş mevkiine çı
lmrı1an Türk kadını, sana bu hak
lan veren Cürnlıurivete minnetini 
hiç bir zaman layikile ifade edemi
ycceksin. 

Ey dü'l memlelrcti uğrunda ka
rım sebil eden Türk yiğiti, kurtar
d ğın anayurc1u nna layık bir va
hn vapmak İrin sav;ışlarm en mu
kndd~sine gi:-iıımif ohn Cü.,...huri
ycti l>ic l>ir 7am:m değeri kadar 
!CV<'!"f!İyec';?ksin. 

Ve ey s~n. dü.,ün ölüm kokulu 
hav~sı~ medrese'erinden ü"';,.eT'sj .. 
t•nİ"1 nf,.,-un ... e v.,.ratıcı JTl''"';tİne 
yijl-~~lflpn T;;rl, P'e"!cİ, h'lhassa 
S!'n . ı.·'•t;n rüv;,larır.ı h,.ı,.;ır,.t va
o~" r"mlıur"y~ti ve o cümlıuriv,, ti 
J .. ,, .... ~l .. tS\n sonra san"" P~an113 t eden 
J...;; .. :~'· f<'u-A-"1?n1 Jtj ... h;r z:ıı ........ ~n 
1~vi'ri 1 ~ talrriis edemi1·r .... ~k v.,. ~·~o .. 
m;ve~rks'n. Y tJ<'Tr N ~ R/ 

mittir. Cenazesi bugün öğle nama
zından sonra T etvikiye camiinden 
kaldırılarak F eriköy kabristanına 
defnedilecektir. (9255) 

İstanbul Mr. Kumandanlığı ı 
Satınalma kom. ilanları 

Harbiye mektebi için aleni 
münakasa ile alınacak 14 met
re mik'abı keresteye verilen 
fiat haddi layık görülmediğin
den ihalesi 1-11-933 çarşamba 
günü saat 14 te yapılmak üze 
re talik edilmiştir. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer 
kez Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (487) (5893) 

7902 

Kuleli lisesi için alınacak 50 
masa 100 sıra ve 50 tabureye 
verilen fiat haddilayik görül
mediğinden münakasası 1-11-
933 çarşamba günü nat 11 re 
talik edilmiştir. Taliplerin bel
li saatinde teminatları ile Mer
kez K. Satın alma Komisyonu 
na gelmeleri. (494) (5948) 

K ğnı ile şimendiferin kara sa
l::anla trakt-uün, tezgahla fabrika
nın, cc!ı.ıkt '. e ilmin, ve tekkeyle 
kiı.ü, lnncnin mücadelesini atlım 
aülJl t .. kip ctm:ş ol:ıu bizler bile 
yçni devre alı~lık ve c.ünü, dünün 
o kara güıu;,·.ni ne kadar çabuk 
tınut.uk. Habuki geçirdiğimiz bu 
t-v ka.be,er inkılap as.la tabıi bir 
l.aJİ•e d"ğ.ldi. İnsan mantığı bu 
l••.İnr seıi ve kökten bir değişme
~·ı ~abii bir evolüsyon olarak ka
L:.U edemez. 

ABEL 
çektiği azap 

tarafından calibi dikkat bir surette vücuda 
getirilen ve sinemanın yeni yıldızı 

BJ inkıl::.p mucizesi bugün dil
len, i, bugün ses, recl:, ışık ve he
ytran haJınde büyükhı~unü ve eş
ı i~li~i.ıi b.ze haykırıyor. Bugün 
hiz, bu on yı!ın tekrar önümüzde 
lı.r geçit resmi yaptığına şahit olu
yoruz ve inkı'.abın bilançosunu gö
rüyor ve tetkik ediyoruz. Gözleri
mıze fırlıyan rakamlar ne kadar 
beliğ ve ciltlerle kitaptan ne kadar 
daha va:zıhtır. 

LlNE NORO 
tarafından temsil edilen 

A NA lZTlRABI 
BU ÇARŞAMBA AKŞAMINDAN 

\RTISTIK SiNEMASINDA (9231) 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Saltanat, asırlarca, kendi çalın. 
met mevk.ini korumak enditesile 
Tü:k milletini, İslediği gibi oyna
yabilmek için aslanlarına afyon 
yu·turan bir cambaz gibi idare et- 1 

ti. Onu atırlık bir uykuya yatırmak 
için din namrna uyufturucu bir ze
hirden hiç farkı olmıyan bir taas-

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 9. 85 

Milliyet'in edebi romanı: 26 

• \J • 

'"_:·KIR ( 1( lfı~ 
" BUR HAN CAHIT 

(inkılap Romanı) 

- Pasaport, bilet, tavsiye mek- 1 rasında giderken küçük kompar
tubu her tey içinde kaybetme kı- tımanda yalnız, başımı pencerenin 
zıaı. Tavaıye mektubunu Istanbul- kenarına dayadım. Bu on altı 
da methur avukatlardan bir dos- yıılık ömrümün son parçalarını dü-

, tuna yazmı'tı tündüm. 
lstanbulda bir yıldan fazla kal- Bozgundanberi nerelere gitmiş, 

mıttım. Fakat eytamhanenin bulun ne insanlar görmüf, ne eziyetler 
dugu yerle Harbiye mektebinden çekmiştim. Ömrümün Sıvasa ka-
başka bir yer bilmiyordum. dar olan parçası anamı, babamı 

ilmi Efendi: kaybetmeme rağmen yarı çocuk-
- Avukat Mahir Beyi herkes luk yarı etraftan gördüğüm sıcak 

tanır. Zaten yazıhanesinin adresi- şefkat yüzünden olacak, acı, fakat 
ni zarfa yazdım. dedi. ümitli geçmitti. 

Türkıinın sızlanıtı, Halime Ha- Fakat Sıvasta Ermeni baskının-
nımın içten gelen teessürleri, llmi dan sonra batlayan hayatım çok 
Beyin nasihatleri, tavsiyeleri ara- ıztıraplı oldu. 
unda tren kalktı. Anamı, babamı kaybetmek beni 

Gözden kayboluncaya kadar çok ağlatmı~tı. 
selamlaştık. Fakat memleketimi, dilimi, mil-

* * • liyetimi zorla kaybetmeğe taham-
On altı yaşıma kadar istemiye- mül edemiyordum. Meramımı er-

r<!k l.iı· rok sry«hatler rapmı~tım. me:1ice anlatamadığım zaman ağ-
Bu s;ılı:. h ilk ı.'.efo ;:endi arzu ve zımdan çıkıveren bir türkçe keli-
k ... :ı.'··m'· ,.- 1 

... rı1 • or··~1 b k ~. • ·' ... · · •••• > ··-> ~-· · me için ir ere aör Satenik göz· 
~ ,., ı· 1 • t~n l r.{!ı'"'r, çıp -.ı; ova ur a- !erini açmıt, yüzümü tokatlamak j. 

çin elini kaldırmıfh. 
Eğer o el yüzüme inseydi ölecek

tim sandım. Fakat yüzüm, gözüm 
öyle korkulu bir hal almıt olacak 
ki Ermeni kadını kaldırdığı bu eli 
bana indiremedi. 

Eytamhanede on bet gün kadar 
benimle beraber bulunan Türk kı
zı Fatma onlardan pek çok dayak 
yediğini, her türkçe kelimede bir 
aç bırakıldığını söylemitti. 

Bu hakarete uğramamak için er
meniceyi pek çabuk öğrendim. 
Fakat geceleri yorganı başıma çek
tiğim zamanlar kendi kendime 
türkçe konu,uyordum. 

ilmi Bey anlatıyordu. Ermeni ço
cuğudur diye böyle benim gibi ey
tamhanelere kapatılan küçük Türk 
yavruları türkçeyi tamaıJ>.ib unut
muşlar. 

Ben kurtuldum. 
Kader, kısmet başıma daha bü

yük acılar yazmadise kurtuldum 
intallah. Tren geni~ bir ovadan ge
çiyor. tıpkı bizim Erzurum ovaları 
gibi. Fakat bu kadar yer gezdiğim 
halde bizim kasabanın suları gibi 
co~kun sular görmedim. 

O suların sesine o kadar hasre
tim ki! 

Ben o sesle uyumağa alıttım. On-
lar bizim ninnimizdi. 1 

Memur geldi biletimi aldlı. 

da muhterem halkımıza takdim edilecektir. 
Cümhuriyet Bayramı günleri hergün sabahları saat 11 de 

lST ANBUL BELEDlYESl 
Darülbedayi Temsilleri 

Buırün gündüz matin.>: ıaat 15 te 
Akşama 21 de 

ON YILIN 
DESTANI 

·--tenzilatlı matine vardır. 

Yeni ne,rlyat 

Yazan Halit Fahri B. ' 
5 perde 

iSTiKLAL 
Yazan: Reşat Nuri B. 

1 Perde 

Mülkiyenin cumhuriyet sayısı 
Her ay muntazaman intiıar eden 

Mülkiye Mecmuası bu nüshasını cüınhu
riyet bayramına tahsiı etmiıtir. Mün .. 
dericatı arasında Mülkiye mektebi mü
dürü Babanzade Hüıeyin Şükrü Beyin 
"Cümhuriyette Mülkiye,. Ahmet Şükrü 
Beyin (Dünya siyasetinde eski ve yeni 
Türkiye) , Namli zade Etem Beyin 
(Cümhuriyette otorite) , Sıddık Sami 
Beyin "Cümhuriyet ve hususi huku
kumuz,, lbrahim Fazıl Beyin (iki dev
rin maliyesi) , Rıza Halis Beyin "Cüm .. 
buritıe bankacılık,. Muhlis Etem Be
yin (~ahili ticaret ve milli oanayiimiz), 
Omer Rıza Beyin "Hilafetin ilgası,, mev .. 
zuları üzerinde kıymetli etütleri vardır. 

Ciddi bir tetkik mahsulü olan bu 
yazıları bütün karilerirnizin okumaları
ru bilhassa tavsiye ederiz. 

-o-

Kooperatifin bayram sayısı 
Her ay muntazamen çıkan Kooperatif 

mecmuasının 17 inci ıayısı, büyük bay
ramımız münasebetile (80) sahifelik bü 
yük bir cilt halinde çıkmıştır. Gayet za· 

rif bir kap içinde renkli ve resimli ola
rak çıkan Kooperatif mecmuasının bu sa 
yısında Ahmet Hamdi Beyin inkılabıını
zın geçen ve gelecek on senelik bayab· 
na dair iki yazısından maada, Şevket 
Süreyya, Bürhan, Asaf, Cemil, Beıim 
Beylerin makaleleri. Türkiyede mevcut 
kooperatiflere ait yazı, resim ve iıtatiı
tikleri, 10 senelik işler hakkında güzel 
huliııaları ve sair kıymetli yazılar bilbas· 
sa tavsiyeye değer. Mündericatının zen-

1 kadın 
2 kardeş 

1 çocuk 
ANA IZTlRABI , 

"ABEL GANJE tarafından vücuda getirilen 
insanı heyecandan titreten Fransızca aözlü hayat 

ve teessür dramı. 
BU ÇARŞAMBA AKŞAMINDAN iTiBAREN (9231) 

-ARTİSTiK SİNEMASINDA 

Bugün: 
A R T I 

;inemaıına koıacak ve Çelik adam tabir 
,dilen DOUGLAS FAIRBANKS'ın rakibi 

H A N S A L B E R S'in 
seyircileri teıhir ve en güzel melodiler· 

taganni eden 

MARTHA EGGERTH 
ile beraber 

BÜYÜK ŞEHİRLER 
UYURKEN 

filminde görerek ve di.nliyerek kemali 
takdirle alkıılıyacaktır. 

ilaveten: F o x J o ur na 1 ........... --------·· 
Bu muhteşem film Çarşamba aktaınm 

Asnn uındeai "'M I L L I Y E T'' tir. 
Cümhuriyet Bayramını bütün -ABONE 
vatandatlarına kutlular. 9258 

ÜCRETLERi: 
Türki7e için 

LK. 
4-

Hari9 ioia 
L K. ·-14-

ginliğine rağmen mecmuanın fiatında de _____ , _______ '!.... 
7 llO 

14- :ıa-

Gelen nrak ••rİ yerilmez.- Müddeti 
seçen nüabalar 10 kuruıtu.r.- Guet• ... 
matbaa7a ait itler için müdiriyete mü• 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların m••'ıl• 
Jiyetini kabul etmea. 

ğişiklik yoktur. Kooperatifin bu nüs
hası her kesin kütüphanesinde bulun• 
ması lftzrm bir eserdir. Okuyucularımıza 
tavıiye ederiz. 

Anayurt 
Şair Faruk Nafiz Bey tarafından 

"Ana Yurt,, isimli bir ilim ve ıanat mec .. 
muası neırine haılanmııtır. llk ıayı-
11nda gayet kıymetli makaleler vardır. 
K.arilerimize hararetle tavıiye ederiz. 

- lstanbula inerken veririm, de
di. 

Pasaportumu da aldı: 
- Sizi rahatsız etmesinler, ben 

memurlara gösterir, gene biletle be
raber size iade ederim. 

llmi Bey bu adamla konutına· 
saydı şüphelenecektim. 

O kadar çok aldanmıf, o kadar 
ummadık felakete dütmüttüm ki ar 
tık herşeyden ve herkesten şüphele
niyordum. 

Memur çıkarken: 
- Rahat edesiniz diye kompar

timana batka yolcu almıyorum. De
di. Gece sıkılmazsınız. 

Burası iki sıralı küçük bir yerdi. 
Üzerinde girerken görmüttüm. 

Fransızca (kadınlara mahsus) yazı 
lı idi. 

Bir kadın daha gelirse rahatsız 
olmam. ünkü yatmakıiçin bir kişi
lik yer var. 

Tren zaten kalabalık değil. 
Öğleyin Halime Hanımın, ilmi 

Beyin çok yüksek bir nezaketle ha
zırladıkları sepetlerden birini aç
tım. Neler yoktu, kuru köfte, yu
murta, reçel, meyva, peynir. 

Ne zamandanheri bulmadığım 
derin bir iştiha ile yemek yedim. 

Küçük istasyonlarda az duruyo
ruz. 

Tren ağır gidiyor. 

Pek yllksek halkımız n 
Cümhuriyetiıı onuncu yıl ---. 

dönnmn bayramını sayğı ve 
sevgi ile kutlularız. 

Lastikçi Hüseyin Hüsnn ve 

Şeriki Ti car ~tb aneler ı 

Erzurumda iken o kadar görmek 
arzu ladığımız İstanbul bende çok 
fena bir tesir bı~:mı,tı. Fakat ben 
lstanbulu görmemittim ki. Şimdi 
rahat , serbest gidiyorum. lşallah 
yeni bir felaket çıkmaz da selamet
le lstanbulakavuturum. 

öyle yılmış, bezmişim ki her şey
den ürküyorum. 

Fakat şimdi lstanbula giderken 
içimde sebebini anlamadığım bir 
emniyet var. Bana öyle geliyor ki 
hatta tavsiye mektubu aldığım A
vukat Mahir Beyi de bulamasam bi 
le lstanbulda yabancı olmıyacağım. 

Bu kadar çile çektikten sonra a
na yurduna kavutan bir kıza kim 
iylik etmek istemez. 
Akşam oluyor. 
Galiba hududu geçiyoruz. 
Yunan askerleri sık sık görülü-

yor. 
Uzun, krvrıntılı bir şehir gorun

dü. Halime Hanımın bahsettiği Me 
riç suyu bu olacak. Fakat çok dur
gun su. 

Ben bizim kasabanın köpüklü, şa 
rıltılı sularını arıyorum. 

Garip bir loşluk çöktü. 
Trenin elektrikleri yandı. 
Ve biraz sonra dıtarısı görün

mez oldu. 
Acıkmamıştım. 
Biraz meyva yedim ve sonra 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy askeri: raıat merkezinden .., ... 

rilen malümata söre busüa. haT& bulutlıı 
•• faııları Y•imurlu olarak deYam edecek· 
tir. 

Dün LaT& tazyiki 761 milimetre, ırcak· 
lık en çok 21, en az 11 dereci' idi. 

Büyük Hanımın hediye ettiği bat• 
taniyeyi dizlerime çektim. Batııııl 
kadife kenar yastığına dayadım. 

Trenin sert, kırık sarsmtısııı' 
kendimi bıraktım. 

Ne kadar zaman geçti, bilmiyO' 
rum. 

Dalmı,tım. 

Bir gürültü duydum. Zaten rs' 
hatsız yattığım için uykum derili 
değildi. 

Gözlerimi açtım. Kompartims• 
nm kapısında bir memur duruyor• 
du. Bu biletimi, pasaportumu alaJI 
memur değil. 
Doğruldum. 

- Ne var, dedim. Bilet mi sorıı· 
cakımız. 

Güldü. Ve yavat yavat yanım' 
doğru geldi. 

Ve hiç bir fey söylemeden elletf 
ni uzatıp beni tutmak istedi. 

Bütün kuvvetimle haykırdım. 
Ve yerimden sıçradım. 
O beni kollarımdan sıkı sıkı tul' 

mak ve beni yerime oturtınak istt' 
yordu. • 

- Yetişin! 
Diye bağırıyordum. 
Trenin gürültüsü içinde sesiıııİ 

duyan oldu mu olmadı mı bilmeııı• 

(Bitmedi) 
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1 RADYO PROGRAMI J -----
(İstanbul radyosu üç bay

rarn günü neşriyat yapmıya

cak, sadece aşağıda neşretti
ğimiz Ankara radyosunun 

Proğrammı nakledecektir.) 
d Cü.rnhuriyetin onuncu yıld.önümü bayramın· 

a 3 ıün •ilndüz ve a:ece radyo ile neıredile
cek tih., destan, konferans, halk türküsü, müzik 
•• PİJealerin za.manlaımıı programıdır. 

Bırinci gün : .-azar 
Birinci kıann: i , 

(Saat 10 - il) 
l - Ankarada yapılacak merasimin baılan• 

ııcına dair ınalUmat. 
2 - ReisicU.mhur Hazretlerinin Ankarada 

b\tıraairn meydanında verecekleri nutuk. 
(Yüksek komisyon her yere tebliğ ettiii e.. 

•••rne · .. b tl d ra11m prosramına a:ore u aaa e yur-
ı.ki bütün ıehir, kasaba ve köylerinde meydan 
I arda toplanmıı olacaktır. Gene bu meydan
;:,,~d., tne•cut fennj vasıtaların yettiji kadar 

ra ..:o alıcı makineleri h•zır bulundurulacakıır. 
b I " tertibatla meydanlarda top.lanmıt bütün 
• k kütleleri ve .huauai radyolar aaat 10 ile 1 l 

~~·••nd., Reiaicümbur Hazretlerinin nutuklarını 
:nliyebilirler. Meydanlarında radyo tertıbatı 

0 
•1l Yerler bu nutku dinledikten aonra proa· 

~tnlarındaki aıra ile merasimlerini yaparlar. 
e1da9larında. radyo tertibatı olmıyan yerler 

•it.at on dan itibaren kendi mera•İm proıramla 
.. ınj latbika baıJarlar.) 

kinci kıamı: 

12 (Sa.ı 12 - 14) . 

12 
1 latıklil marıı. 

12
104 : Cürnhuriyetin onuncu yılı marıı. 

S .08 : Şiir, de.tan: Türk milleti inkılip içinde 
ı:tn•una çıkbiı aün (Behçet kemal) Cazi dea-
12 nı (Atık Hasan). 
S ,z.z : Halk türkuleri ( pli.kla) Sarı Ze7bek 
l~~tçi o&lu Ankara kasabı, 

1 Dana pli.JdarL 
I Z.45 Şiir, de•tan: Onuncu yıla deatan la~ 1 
ı':c, Refet) 1875 .kilometre (Behçet Kemal). 
f.İ 1 : Halk türküleri ( pli.kla) Aydın Kara Ail 1 
13 ~· Antep türküsü. Eiin türkÜ•Ü. 1 
O' 1 : Konferans: Türki1e Cümhuriyeti Ye 
13•rna.11ı.. devleti. 
ç: ~: Şairler: Dumlupınar (Kemalettin. Ki.mi) 
(~n b •y.a (Kem.alettin Kami) On yd .içınde 
13~ Çet k.emal). 
ll 9 : A.i-na haberleri. 
13~ : Ciı.mhuriyetin onuncu yılı marıa. 

O : .. lıtıkli.J marır. "-
ÇUncü kııım: 

16 (Saat 16 - 19.30) 
16 04 : labklü marıı. 
lG'oa: Cü.mhuriyetin onuncu 71Ü marıı. 
lt 1 

: Şiir: 
ıs'';- •dam. (Orhan Seyfi) 
P~ı 4 : Konser: (Ferhunde Hanım, pİ7ano ile) 
ıs ;;ez .. "Şopen,. Prelüt ye Füc (B•b) 

7,s. Şurler: 1919 • 1933 (Yusuf Ziya) 
pi~ Konser (Necdet Remx.i •• Ulvi. Cemal B.ler 
"f•tı~)tıo v~ keman), Prelüt ve Allesro (Pün• 
R.o 

1 
! iki Rus halk türküsü (Karayaler), 

1'ofdı:n~. (Krayaler). Şehrazat "Rima.ki Korza• 
ı·ı iğ Fuı La Majör (Tartini). 
)'a~o .' Konser: Ulvi Cemal B. tarafından pi .. 
(lJI . ile, Beı damla "Ulvi Cemal., . Ba7ram 

l\.vı Ce01al) 
Pİy 0 1\•er: "Necdet Remzi ve Ulvi Cemal B.1er) 
rnat~o Ye keman. Emprovizaayon (Ulvi Ce .. 

C 1'1ınni (Ulvi Cemal.) Zeybek tür.küsü 0 Ulvi 
l ern.11.t,.. 
M•UJ : Koral: lahkli..I martı (Ankara M. M. 

· talebesi.} Gençlik marıı ''Zeki Bey,.. Bir 
~•rça (Plaatirna). Bülbül Hafmanın bikiyeleri 
. ~itenbah). Curur marıı (Zeki Bey). Zile 

hu·küaü (Adnan Bey). Mustafa Kemal martı 
"Zeki Bey.,, Marı (Zeki Bey). Cümburiyetin 
on.uncu J'llr marıı 
19 : Konser: Yunusun mezarında (Ekrem 
~~k-~, Efdal Bey tarafından abuva ile). Zile tür 
t uau - Ekrem Zeki 0 N ezihe H. tarafındaa 
zı~.nni). Konaerto - d, Ambror.iyo (Ekrem 
k~ 1 Bey tarafından. Aria - Bab "Ekrem Ze. 

1 
Ve v I! B 1 f d 
D 

.. e~ e1 er tara ın an). 
ordüncü kı~ım: 

l() (Saat 20 - 1) 
2Q : Konferans: Cümhuriyet on 7a1ında. 
lıt .20 : Cümhuriyetin onuncu yıla marıı. (An-
2~~· M.M.M. talebesi) 
20,J 9 : Konferanun aon cümleleri. 
da1ıt·~: On yıl evvel Cümh.uriyetin ilin edildiği 
2ods •, Top aealeri. 
lhaJ) : Şiirler: On yıldan sonra (Behçet Ke .. 
Atık· Du.ı:nlupınar insanına "Behçet k..emal). 
2o,4;r~ turkü•.~ (_~on.ya: Mehmet Ali). 
l>a •1 • Halk turkulerı: (Saz heyeti t.arafından 
•ın~ ~· attım indim ovaya . A kız uyanık mı-
t ö .. •hçe duvarını atlım hemen, Beni her

"'uıte h d 1 old an e er aaçan .. U1an yavrum aabah 
Bu"• E7 kuı neden mahzun durursun böyle, 
b\e ~•nı.larda kalsak ne olur, Yalny; bırakıp git 
Da b" •kıam, Nerdeıin ıönlümün nazlı civanı, 
Dl' t'. 1.1.kan11 çalarım, bazao c:oıar ağlarım. Ge· 
22'cırn kuıak ku,anır. 
22,:ı : O.ana pli.kları: 
lntı .. l: Konferanı: Cümhuriyete 11hhat ve içti-
22 1 )'ardım. 
ı.;47 Sazla halk türküleri: (Fuat B. ve arkadaı 
l~i' tar•fından.) Bir askerin türküsü, Güzel 
Atıtnrİ ':"ayla auyu yan ıider1 Çekin lıar abmı, 
23 ~;. eru~izin ninnisi. 
••M: · .Hıtabe: Mehmetçik (Aka Gündüz), 
~'~~Ilı~ Muhittin Doian Bey tarahnd&ı111• 
24 0 : AJ&n• haber!~ri. 
24'ıı:; Salon. ?'u~ikiai (pli.kla). 
1-ad · 30. Bırıncı Pazarteai ıünü ve gecesinin 
ı1t.~ P~~~ıra~ının okunmaaı. 
ı.4,s7 · 1cumhurıyeti Onuncu Yılı Marıı. 

: •ti.idil Marıı. 

ikinci gün: Pazartesi 
Birinci k11um: 

12 (Saat 12 - 14) 
l~t04.: j~8diJ Martı. 
le 1.1· Cumhuriyetin Onuncu Yalı Marıı (Mek· 
12pt~~r ~rafından koraJ). 
•i~ A Şur. Destan: Cümhuriyet Destanı (Be• 
lı talay). 
fe~~: ~a~~ türküleri (plAkla): Yürük Ali E· 
•il ~~~usu, Aydın Türküsü. Erzurum türkü .. 
1<~9 uz.ı lzmir. 
12.ss~ Dana pli.kları. 
terb· · Kon(erana: Cümhuriyette milli talim ve 
13 'Yet-
he~.6: E. Halk türküleri ( plikla): Manisa zey"ta,:· •ki yürük kızı. Kadı ku1uıu1 Niide ha .. 
lJ,4:9. • 
13.45: AJ~na haberleri. 
tepJ·ı" Cunıhuriyebn onuncu yılı martı (mek· 
l3~~rJ ~-t"a~ından koral). 

Jk·. • iklal Marıı. 
•ncı kııun: 

18 <s .. , 19 - 21.JO) 
tnonjk lat.iklil Martı (Cümburriyaaeti fili.r .. 
18,0S: ~~keatr~aı ~rafından). 
bur . urnhurıyeUn Onuncu Yılı Martı (CÜm· 
tale~•~ei fi.li.rmonik orkeatraaı ve M. M. M. 
18,16. orala tar.afından). 
orke ·t Konser; (Cümhul:'riyaaeti Eilirmonik 
llo • ra•ı tarafından), Maraeyez Uvertür 

...... (Ş b ) • Ori n u er ı Fantezi Fauat .. Guno) 
G enı.,ı ( Albentiz). Potpuri Kloklo "Lehar • 

Ut-u M "Z k" B "' 1917. Karıı e ı ey,. Mart (Zeki Bey). 
19:33: H onfe~an~.= ~ukukta inkıli.p. 
An d. I alk turkulerı; (Saz heyeti tarafından) 

a o u • .. 1 . o -ı • Set .. en auze un, "'&' arın •Ümbu!ü var •r turk"' ·· B • 19 53. .. usu, uıün ayın onudur. 
le\tj · -{_!ırl.er, Destanlar: Büyük ıün (Kema4 
h1.1t-'n •nıı), Zafer "Kemalettin Ki.mi., Cüm
ltii ~!~,t de.tanı (Kazım Nami). Sakarya tür• 
liır:(a "ı.onya Mehrnet Ali), Cümhuriyet ıenç .. 
ı, E e ~et Kemal), Türklük destanı "Maraı· 

•at, .. 
<h~ •. l\J; i(onferanı: Cümhuriyette Adliye, Da-
ılıye. 

20,31: Konser· ı'C" h . . ı·ı· .k ke l · um urrıyaaf'ltJ ı armonı or• 
~e:)raM tarafından). Senfoni Eroik (Betho-

' . U•tafa Kemal Marıı '"Zeki Hey ... 
u_..uncu iil~ıı~a. 

22 (~aat 22 - 24) 
2.Z,3 : ~onferanı: Ci..imhuriyette nafia. 
2~ 1 · Aıana haberleri. 
:J,31: Dan• pl.ikları. 

.08; Konser: (Edip Be7 tarafından vi7olon• 

sel ile), Birinci Sonat Mendelaaon. . ı 
23,40: Bir perdelik piyes: Şer'iye mahkeme•• -
lbnirrefik Ahmet Nuri (Ankara Halkevinden 
nakledilecek). 
24,05: 31 Birinci Teırin. S.alı &Ün ve aeceainia 
radyo proaramının okunma••· 
24,15: Cümhuriyetin Onuncu Yılı Marta. 
24,18: Jstiklil MarıL -

Uçüncu gun: Salı 
Birinci kısım: 

(Saat 12 - 14) 
12 : latikli.I Martı (Ankara M. M. M. tale .. 
besi tarafından koral). 
12,06: Cümhuriyein Onuncu Yılı Marıı (Anka .. 
ra M. M. M. talebesi tarafından koral). 
12,17: ~iirler1 Destanlar: Yüz yıll.arca (Behçet 
Kemal), On yıl destanı (Atık Mthmet), lz.ci 
marıı •·Behçet Kem<ı.l,. Yıldönümü destanı 
(.Saraç Hacı), Görmeııe seldJm "Behçet ~o- .. 
mal,,. 
12,3J: Salon musikisi (pli.kla), 
12,49: L>a.ıı• pldları. 
13,05: K.onteran•: (.;i.ımhuriyetto iktıaat. 
13,21: Halk türküleri (pli.kla). Diyarbekir boy· 
rau 1, Dıyarbekir hoyratı 2, J:::rzurum boyratJ, 
Balık.esir zeybeii. Oyun hava•ı. 
13,:i7: Ajan• haberleri. 
l:i,!>3: 4...umhurıyettn Onuncu yılı marıı. 
l:i,57: latiklil Marıı. 

Jkinci kıaım: 
(Saat 18 - 21.30) 

18 : JatikJil marıı ( Cümburriyaaeti filirmo· 
nik orke•tra•ı tarahndan). 
18,06: CumburiyetJn Vnuncu Y ı.lı Martı (Cüm• 
hurriyaaeti fil.irmonik. orkeatra•ı tarahndan). 
18,12: Konser: («.;U.mhurriyaaeti filarmonik 1 
orke•traaı tarafından), Uvertür Gıyom a el 
(Roıainı). l "andrea .. Uelmaa11 Frederlk Potpu
ri ,.Lehar"• Marı Jionaruaz ( .lierhoz), MerAÜr 
Eımont "Bethoveo,. \ı alı (~traua). 
1!:1,12: Konferans: <.:ümhuriyette ziraat. 
19,28: Şiirler, DeatanJar: Çank.aya ( 1•hak Re
fet). Kahramanlar ".t-"aruk Natiz,.. JatH<li.l fe'" 
lutıerine ( IÇ..ema.letlin Ki.mi), Vatan de•tanı 
.. Halit Fahri.,. 1 
19,44: Halk hirküleri: (Saz heyeti tarafından) 
Sarı zeybek, Giderim buradan arbk, ~u :t'..ile .. 
nin ufak tefek yolları, Muila zeybeii, Zeyne• 
bim, 
~U,10: Konferans: Cümhuriyette maliye. 
20,30: Konser (Cümhurriya•eti. filiLrmon.ik or .. 
keatraaı tarafından): M.arı Eroik (Sen Sanı) 
Uvertür Koriolan "Bethoven,., Potpuri: Neıe .. 
Jer diyarı (Lebar). Çardaı No. 2 '"Miıel,, . .Ki
ent•i uvertür (Vaaner), Fanteıi "Mozar',,. 
Mart - Ze.lıı:i - • 

Uçüncu io:ıım: 
(Saat 22 - 24) 

22 : Şiirler: Aka.eniz lu111armda (Samih Rj .. 
fat), Ne mutlu ban.a .. lıhak l<.efet,.. \;ank.a1• 
(Faruk Nafiz). Sak•ryad.a kan köpürdü ''lı
hak Kefet,,. 
~.11: Ajana haberleri. 
2Z.,27: Dana plil;ları. 
22,58: Şiirler: A.ka Gündüzün henüz beateleri 
7apılmamıı Köy1 Çoban Ye Vatan Marıleri. 
23,03: Halk türküleri: (Balıkesirli Fut B. Sa· 
adet H. ile birlikte). Kütahy.a yolunda, iki 
keklik bir kayada, ince zeybek biçaiı, S.arı 
zeybek ıu dailara1 Çobanlann taksimi (ya7h 
tambura). 
23,45: Bir perdelik pjyeı: latiklaJ (Reıat Nu .. 
ri) . "Anlır:ara Halkevinden nakil,,. 
24,05: Cümbu.ri1etin Onuncu Yılı Marıı (Ko• 
ral, Halkeviude halkın ittirakile), 
24,15: Reiaicümbur Hazretlerinın birinci &Ün 
verdikleri nutkun Halkevinde radyoda okun .. 
ma11, latikl&l Mart•· 

2!f -, e~rınievvel Pazar 
A N K A R A. 1538 m. 

12,30: Gramofon. 18: Urkeatra. 18 .. 45: Ala .. 
turka saz. 20: Ajanı bacrleri. 

V A R Ş 0 V A, 1411 m. 
21: Milli ·ı Urk Bayramı mUnaaebetile neıriyat: 
A - Varıova TUrk Sefiri tarafından bir hi· ı 
tabe. B - Polony.a marıı. C - 1-'olonya Ha
~i~iy~ Nuırı tar.afından. memurlar taratındaa 
furkıye hakkında konferanalar. O - Türk 
martı - Türklere dair konferans. E - Pro· 
feı;Ör Türkin•key tarit.fınd•n idare edilectık 
konser. 1) Ulvi Cem•I Beyin eserlerinden S 
pıyano parça•ı. 2' Cemal Kaıit Beyin Anadolu. 
dan• havaları. a; Bartın havası. b) Yürük L.ey .. 
bı-k havası. - 22,55: Haberler. 2J,30: Dana mu 
aiki:si. 

K U DAP E Ş T E, 550 m. 
17,35: Dre•, 18: .:>ımi .h.urına Siarı takımı. 19: 
Konferana. 19,JS: Temail (•tüdyodan). 20,30: 
Spor. 20,40: Konferans ve konser. 22.SO: Ha .. 
berler. 23,20: TUllKIYEYE AiT NE~tUYAT. 
24,05: Saray süvari takımı tarafından a•keri 
konser. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
19,35: Hafif musiki. 19,20: TÜRK AKŞAMI 
(10 uncu 7ıldönümü müna•ebetile Bedri Tahir 
B. tarafından b_ir hitabe ve müteak.;ben taaanni, 
Sak•ofon ve Pıyano aletlerinden mürek.lıı:ep bir 
takım tarafından Türk muaikiai.) 20; "Ara· 
b_ella ismindeki Ricbard. Strau••'un yeni opere
to. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
18: Karııık konser, 22: Verdinin "AlDA

11 
ope

rası. 

t>RA~488m, 

22: TÜllK CUMHURiYETiNiN 10 cu aenoô
devriyeai. Ha•an Ferit, Cemal Reıit, N ecH Ka
zım'ın ••erlerinden alaturka muaikı. Ve Türk 
ve 'ıı,:ek marıları. "'3: liaberJer. - Oana hava 
ve ıarkıları. 

ROMA, 441 m. 
18.20: Karııık konser. 21,50: Kez.a. .........,..__. 
BÜKREŞ,394m. 

14,20: Plik. 17: ~iraı muaahabe. 21,05: TÜRK 
AKŞAMI. Cümhuri7et Bayramı müo.aaebetile 
Türk sefirinin hitabeai ve alaturlır:a konser. 

30 1 eşrınıevveı ı-azartesi 
A N K A R A, 1538 m. 

12,30: Gramofon. 18: Orkeatra. 18,45: Ala· 
turka saz. 20: Ajan• haberleri. 

V A R Ş O V A. 1411 m. 
17: Madam Ada Horaka tarafından taaanni, 
17.15: Piyano konseri. 17,45: Ders. 18: ~oliat 
kosıaer (tasrannili). J8,S5; Mu•ababeler. 21 05: 
"Lili,. iıimli Üç perdeli operet. 23,45: O~na 
muaikiıi. 24: Muaababe. 24,10: Dana. 

B U D A P E S T E. 550 m. 
18: Konferana. 18,35: Budapeıte musiki or
kestrasının kon•er~. 19.35: Almanca ders. 20 05 
Pli.k. 21.05: Neteli aö:r.ler. 21,35: Beatek

1
ir 

Volkmanın öldüiünün 50 inci ydı münaaebetile 
kendi eserlerinden konser ve hakkında hitabe. 
23,05: Son haberler. 23,25: Siaan ve caz mu4 I 
ailc.iıi. 

V l Y A N A. 518 m. 
18,30: Sarkılar J.le hafif havalar. 19,10: Konfe
ran•. - M~·~~abe. 20: Avu.aturya halk farkı· 
ları Ye mua1lu•ı. 21: 0t"k~atra (ıenfonilı:). 23 45 
Pli.k. ' 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
18,15: Balilayka lır:onaeri. 19,45: Haberler. _ 
Plik. 20,15: Ecnebi liaanile neıri1at .. 22,20: 
Tiyatro. 22,50: Oda mu•ikiai. 23,35: Dana 
pli.kları. 

PRAG,488m. 
20.10: Sliv balletleri. 20,45: Muhtelif. 22: Kon 
•er. - Ecnebi ljaanile neıriyat.. 1 

ROMA. 441 m. 
18,20: Taıranni - Ecneb.i liaanile haberler. 
21,35: .. Halifenin kan buru 11 isimli opera. 22,JS 

1 
Hafif musiki. 
BÜKREŞ,394m. 

18: Kon•er ( Kadyo orkestrası.). 19,20: Taıan-1 
ni "Georc Stefano tarafından.,. 19,35: Konae· 1 
rin devamı. 20: Ders. Pli.k - Konferans. 21,05 
Piyano konseri. (Haydan, Mozart, Ruat). 21,50 
Alekaiu tar•fından tRaanni (Verdi). 22,..20: 
kuintt"t konaıf'r "Brahma.,. 23: Konser nakli 

B R E S L A U, 325 m. 
21: Wacner - L.,zt konseri. 23,25: Hafif 
musiki, konseri. 

31 l eşrinievvel Salı 
A N K A R A, 1518 m. 

12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45: AJa .. 
turka saz. 19,20: D•na mu•ikiai. 20: Ajana ha· 
beri eri. 
V A R Ş O V A, 1411 m. 
18: Hafif musiki. 18,55: Zirai müaahabe. 19,25: 
muaıki b<?!:.ai. 19,40: Musahabe. 21,05: Orke•t .. 
ra mu•ik.:.ai . 22,05: Edebi 23: Haberler. 23,15: 
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Dana muaikiai.. 2.4,05: Muıa!-..abe. 24,10: Dana 
muaiki•İ. 

B U O A P E S T E, 550 m. 
17: Çocuk neıriyab. 18,05: Siı•n musikisi. 18, 
35: Konferans. 19,0S: BudapefUı muıiki or .. 
keatra•ının konaeri. 20.20: Konferan•. 21,05: 
Liat'in bir müsameresi. 22,50: Akıam haber .. 
leri. 23,05: Orıa kon•eri. 24,05: Sican muai .. 
ki•İ. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
18,20: Piyano konseri (Bach, BeethoTen). 191 

10: Fenni haberler. 21,35: Oawald Kab.aatanın 
idaresinde taıannili kon•er. 23,20 Bar mu•ikiai 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
18,15: Dana mu•ikiai. 19,45: Haberler. - pl&k. 
20: Haberler. - Pli.k. 22: "Gia.nni Şehrcchi 
iaimli Yerelinin opera tem•ili. 

PllAG,488m. 
20 10: Askeri konaer, 21,50: Yusa•la.•ya halk 
ıa~kıları. 22: K.onaer. 23: Şrammel muaikiai, 

ROMA, 441 m. 
19,40: Arnavutça haberler. 21,55: "Coroareaca,. 
isimli opera. tem•ili . 
BÜKREŞ,394m. 

18: Orkestra konseri. 20: Dera - Kon(erana. 
21,25: Senfonik konser. ( Alle••andreaco'nun 
idaresinde ve W ıner, Beethoven'in eaerleril\4 
den). 22: Kanferan.s. 22.20: KonaerZn devamı. 
(Waıner, Wder.) 

B R E S L A U. 325 m. 
20: Kon•er. 21: Avu•turya köylü muaikiai. 22: 
Müaahabe vesaire. 24: Lutberden Bach'a ka .. 
dar ruhi muaiki. 

1 ı tışr.nisani Çarşamba 
ISTANBUL; 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca ders, ilerlemiı olanlara mah 
19 Gramofon. 

19,15 Karaıöz Hazım Bey tarafından. 
20 Kemani Reıat Bey ve arkadaılan. 

21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajan11, Borsa haberleri aaat ayarı. 
ANKARA,1538m. 

12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45: Dana mu 
aiki•i. 20: Ajana haberleri. 

V A R S O V A, 1411 m . 
17,35: Meıhur artistlerin pllkl.arı. 17.SO: Mü .. 
aahahe. 18: Kadın saati. 18,20: Poolnya h.allc 1 
ıark.ıları. 19,05: Müuhabe. 19145: Pli..k. 20: Mü. 
aahabe. 20,40: Mu•iki .. - konferans. 22,20: Pi- ı 
yano • keman konser~. 23,20: _Haberl~r. 23,30: 

1 
Pli.k. 24: Müaababe. 2.4110: Plak neırıy.ab. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 1 
18.05: Konfer•n•. 18.35: Solist Li!l Keleti'nin 
iıtiri.kile kuator o,.ıa mu•ilır:iai (1•1h aletlerle.) 
19,50: Konferana. 20.JS: Sahibinin aeı.i. pli.kları. 
(Bunu müteakip Yortu ınünaaebetile neıriyat 
yoktur.} 

V 1 Y A N A, 518 m. 
20: Akıam konseri (senfonik). 21: Viyana • 
Paria maçları. 21,10: Müaahabe, 22: Mozartın 
e•erlerinden konaer. 23: Muhtelif. 23.10: Kol\. 
ferana. 

MlLANO - TORINO - LOıtANSA 
18,15: TaıannL 19145: Haberler. - Pli.le.. 20,25 
Ecnebi liaan:le haberler. 21.05: Haberler. -
Plak. 21.35: Tiyatro - Konser. 

P R A <;. 488 m. 
18,35: PIAk. 21: Şiir Ye muaiki parçaları. 22: 
Konaeı·. 23.20: Ecnebi liaanile konferan•. 

ROMA. 441 m. 
18.20: Radyo orke•traaı. 19,40: Arnavutça ha· 
berler 21: Haberler. - Pli.k. - konfer.ana, 
21,50: Keman ve piyano konseri. 22,50: ıürli 
temsil. 23,20: Dan• ınu•ikiıi. 
B0KREŞ,394m. 

18,05: Radyo orkestrası. 19,20: Devamı. 20,0S: 
Univeraite dersi. - Pli.le. • konferans, 21: Pi. 
yano konseri. 21,35: Konferans. 21,50: Mrne. 
liJen Gorgoa tarafınıian taganni. 22110: Harpa 
ve büyük konser. 2:t.~: Pla..k.. 23: A..onaer nak· 
li. 

2 TlŞ ınısani Peı ŞJmbe 
IST,..IBUL : 

18 Granıofon. 
19 Alafran1ıa orkestra. 
20 Kem•I Nıyazi bey ve arkadaılan 
21,30 Gramofon . 
22 Anadolu. Ajan•ı, Boraa haberleri aaat .ayarı. 

A N K A K A, 1:5J<ı m. 
12,30: Gramofon. 18: Alaturka ıa.z. 18145: Vi .. 
yolonııel konseri (Edip .tsey tarahndan.) 19,15: 
Alaturka •az. 20: Ajanı haberleri. 

V A K ~ U V A, 1"'1 m. 
16,45: Tr~o kcın•e-ri. 17~: Kadın saati. 18: 
Orıa kon•eri ( rlach, Liazt1 Surzynaki). 18,55: 
Gençlere mahsus neıri7at. 19,05: Muhtelif. 211 

O:;: ::tolutlerin iı t irak ile koro kon•eri. 2J,05: 
Spor haberleri. 4'J,15: Ciddı muıaı:i pla.Jıdarı. 
24,05: Muaahabe. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Z;rai konferans. 18,35: Plak. 19,05: Harici 
aiyaaete dair konferan•. 19,35: Ders. 20,15: mu 
•İki .ili mektebinden naklen. Budapefte muai· 
ki. cemiyetinin konaerj (Macberin çocuk ıar
kılarile .Rrahmaın eaerlerinden). Müteakiben 
yortu münaaebetile netriyat yoktur. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
18.20: Tagannili ıantimantel ıarkılar. 19: Mu· 
aahabe. 20,05: Kuator oda musikisi, 21,30: 
"Günah nefeai,, isimli temsil. 23,20: Haberler. 

MlLANO - fORlNO - FLOllANSA 
Yortu munaaebetile neıriy.at yolır:.tur. 

P R A G., 488 rn. 
18.SSO: Pliı.ıı:. 1~,35: Almanca neıriyat. 20: Kon 
feran•. 20,35: Verdinin "TROUtsADOUR., o• 
pera11. 2J,40: Trıo piyano k.on•eri. 

ROMA. 441 m. 
Neıriyat yoktur. 

1' U K R E Ş, 394 m. 
18: Karııık kon•er. 20: Üniversite dersi. -
plak. - tConferana. 20,40: Verdinin "RIGO
LETTO,, opera•• (pli.k He.) 

P A R 1 S P U S T A S 11 328 m. 
22,35: <.:aruao ve Sar.ah Bernardt'ın pli..kları. 
2.;),45: Oda muaikiai. 24,45: Son haberler. 

i:S T eşrınıS4lllı liıımıi 
lSTAN~UL : 

12,30 Alaturka plak • 
18 Ura11ıuıuu. 

19 Alafranıa orkestra. 
20 Hanım!ar heyeti. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borsa ha6erıerı •• • ·~-· .. 

A N K A R A, 1538 m. 
12,sU: l.Oramoton. 18: Keman konseri (Ekrem 
Zeki Bey tarafından). 18,40: f'ranaızca de,~. 
1.J.15: Grarnofo11. ıo: Ajana haberleri. 

\' A t< ~ V V A, 14.l! m. 
17: Sarkı ve neteli havalar. 17,25: Orkeatr.a 
mu•ikiai (plik jJe). 17045: Revü 18: Piyano .. 
keman konıeri. 18,35: Taıanni (Piyano refa .. 
katıle.) 18,J~: Konterana, 19105: konferans. 
l~~O: "'Adriı,, kahvesinden naklen orkeatra 
konaeri. 20,..25: Pıuar aünü nereye ıideyim? 
21,05: Mu•a.habe . .:t;l,20: Senfonik .konser .. ZJ, 
45: Spor haberleri. 23,55: "Fennia,, sazino•un .. 
dan dan• mu•iklai. 24,05: Konterana , 24110: 
Danı musikisi. 

1' U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,05: Lo•onczj ~aJon orkeatraaı. 18,35: Ste· 
noırafı dersi. 19,0S: Siaan muaikiai. 19,55: 
Hattanın icmali. 20,35: Budapeıte büyük ope• 
raıında verilecek tem•il.i nakil. müteakiben 
Sigan muailı:iai. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
17,30: Se•li film pillı.ları. 18,20: Kanser. (Ta
ıannili). 19,15: Muhtelif musahabeler. 20,05: 
Sevilen baletlerden parçalar. 21,JO: Temsil. 23, 
20: Dan• muaikiai. 

MILANO - TORINO • FLOllANSA 
18,15: Oda muaikiai. 19145: haberler. - pli.k. 
20: Haberler. - Pli.k. 20,20: l:.cnebi h•anıt• 
haberler. - Plil:. 21.JS: Operet. 

PRAC'-488m. 
18,10: Kuatar konseri. 20,30: Der• nıuıanni İt· 
tiri.kile konser. 21,15: Voldanın ıarlularındaa. 
21,35: Napoleonun Trifoıiır isimli •keç. 23: 
Haberler. - Ruıça neıriyaL 

B 0 Kil E Ş,394m. 
13: Haberler. - Pli.k. 14,20: Hafif pli.lır:lar. 18: 
Dana muaikiai. 20: Univeraite detaleri. - Pli.k 
•4 konferans. 21,05: Senfonik konser. (Georıç 
Georaecunun idaresinde). 21,35: Konfera.n•. 

4 ı eşrınısanı liumarı, sı 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca ders Müpteauere mah•u•• 
19 Belkiı hanım. 
20 lsedayii Musiki heyeti. 
21,30 Cra.mofon. 
22 Anadolu AjRnaı, Borsa haberleri •aat ayarı. 

A N K A R A, 1538 m. 
1~,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45: Ala
turka taz, l~.30: Dana muıikiıi. 20! Ajanı ha.· 
beri eri. 

~ ARŞ OVA, 1411 m. 
18: Orkeatr.a konseri. 18,50: Haatalar• neı .. I 

KUçUk lktıbaslar 

Tayyarelere top konuyor 
Brough'ta (Yorkshire) hava mu

harebelerinin tartlarını değittire
cek yeni ve büyük bir tayyarenin 

intasına başlanmıtlır. Uzun zaman 

landanberi gazeteler bu uçan ge

miden bahsediyorlar. Bu yeni hava 

gemisi büsbütün batka bir tarzda 

inşa edilmektedir. tık defadir ki bir 

tayyareye ağır çapta top konmak

tadır. Umumi Harpte tayyareler· 

de ancak mitralyozlar vardı. Sene

ler geçtiği halde ağır silah taşıya
bilecek tayyareler yapılamamıttı• 
Fakat timdi mesele halledilmit gi

bi görünüyor. Bu meselede yalnız 
topun ağırlığını değil, atış esnasın 
da husule getireceği sarsıntı da he

sap edilmistir. 

Yeni tanarenin topu dakikada 

bir buçuk kiloluk yüz yirmi mermi 

endahat edebilecektir. Her mermi

nin endahat sahası bir İngiliz mi

lidir. Son harp göstermiştir ki, bir 

tayyare motor gibi esas unsurları 
sağlam kaldıkça, kurtundan delik 

detik olsa de gene dütmüyor. Yeni 

top dütman tayyarelerini derhal 

uzaklaştırac;lğı gibi, tanklara ve 

tahtelbahirlere kartı da son derece 

müessir olacaktır. Bu, şüphesiz bir 

batlangıçtır. tleride tayyarelerde 

daha ağır toplar kullanılacaktır. 
Bundan bafka zırhlı tayyareler de 

yapılacaktır. Şimdi yapılmakta o
lan tayyare saatte 132 kilometre Ü· 
zerinden hiç inmeden 1500 mil gi

debilir. Yeni bir harbin ne dehtetli 

olacağı bununla da anlatılır• 
(Manchester Guardian) 

lngiliz tezgAhları işlemege 
hazırlanıyor 

İngiltere batlamak üzere ?lan si

lah yarıtına i9tirak edecektır •• 

Sheffield Ticaret odasının aylık 
bülteninde fU manalı cümle var

dır: "Yakında Parlamentoya vasi 

bir müzeyyel programın teklif edi· 

leceğini umuyoruz." i 
Sheffield'teki büyük sanayi erba

bı Bahriye Nezaretinin projeleri 

hakkında gayet iyi malumat alı!~r
lar. Bu müzeyyel program 1933 ıçın 
evvelce hazırlanan programın tat

bikini tacil edecektir. 

Bu habere ehemmiyet verilmese 

bile İngiltere bahri intaat. sa~asın
da harptenberi görülmem1t blr fa
aliyet devresine giriyor. 

Martta yapılan programa naza

ran muhtelif sınıflardan on üç hal'p 

gem1sı kında hususi tezgahlara 

konmal< üzeredir. Ayni zamanda 

ayrıca sekiz harp gemisinin daha 

hükumet tezgahlarında intasına 
batlanacaktır. 

Geçen ay Woolwich tezgahları a 

mele miktarını mühim miktarda ar

tırdı. Mıntakanın it borsaları İfsiz 
ameleyi hep bu tezgahlara gönde· 

riyor. Silahsızlanma konferansının 
buhran geçirdiği fU sıralarda yeni 

silahlanma programının sebebi 

Londra bahri itilaflarmın nihayete 

ermek üzere olmasıdır. 1935 te ye· 

ni bir deniz silahları konferansı top 

!anacak. Bütün Bahriye Nezaretle

ri bu konferans için taleplerini ha

zırlıyorlar. Filvaki ne İngiltere, ne 

Amerika, ne Japonya muahedele

rin müsaade ettiği hudutlar kadar 

bile bahri intaatta bulunmamıtlar
dır. Krovazörler bahsinde İngiltere 
106,000 ton Amerika 93000 ton ge· 

ridedir. Heyetiumumiye tonajla

rında İngiltere müsaade edilen rak 

karodan 233,000 ton afağıda bulu

nuyor. Amerika 295,000, Japonya 

21,000 ton. 
Amirallar konferanstan kuvvet

lerinin tezyidini istiyeceklerdir, he· 

le tenzili hiç kabul etmiyecekler· 

dir. Onun için yeni konferansa Lon 

dra muahedesinin müsaade ettiği 
tonajları ikmal ederek çıkacaklar
dır. Hükumet bu sene kara, deniz 

ve hava tahsisatını arttırmıştır. Şim 
di bütçesinden arttırdığı bütün me

baliği silahların tezyidine hasrede-

cektir. (Daily Herald) 

riyal. 19,05: Haberler. 20,30: Edebi1.at. 20,45: 
Muhtelif. 21,05: Teknik musahabe. 21.20: Pli.iL 
21,35: Budapeıteden Macar milli kon•erini 
na.kil. 22,35: Chopini.n eserlerinden mürekkep 
kon•er. 23.15: lnailizce konferana. 23,30: Spor 
haberleri. 23,40: Hudapeıtedn nakln: Sis.an mu 
aikiai. 24: Muaalıabe 24,10: Dan• pli.kları. 
BUDAPEŞTE,550m. 

18,30: lizci neıriy.atı. 19,35: Konferana. 20: O· 
deon ve Parlofon pli.kları. - Haberler. 21,35: 
Budapeıte merkezinde neıredilip bütün Avru .. 
panın nekledeceii UMUMi KONSER: Opera 
orkestra••· Ye koro heyeti. (Dohnanyi ve Liazt' 
in eserlerinden). 23,25: Macar halk musikisi. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
18,20: Pli.le. konseri. 20:Şiirler. 20,40: Hafif 
ınuaiki. 21,35:Petteden naklen umumi lır:on•er. 
23,20: Son haberler. 23,35: h-1acar halk musiki. .. 
.;_ 

MILANO - TORINO - FLOıtANSA 

HALİ TASFİYEDE: İSTANBUL TÜRK ANONlM 

SU ŞİRKETİ 
lstanbul Anonim Su Şirketine ait ve 1 Kanunevvel 1933 tarihin· 

den itibaren 500 frank üzerinden tediye edilecek olan o/0 4 faizli tahvi

latın ketide muamelesinin 16 Teşrinisani 933 perşembe günü sabah saat 

1 O da Şirketin eski merkezi idaresi olan Beyoğlu İstiklal caddesinde 

Terkos Çıkmazındaki 3 numaralı dairesinde alenen icra edileceği tah-

vilat hamillerine ilan olunur. (9245) 

İstanbul Sihhi Muessesesler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu icin lüzumu olan (260) adet muıamba gamselenin 

olbaptaki şartnamesi veçhile ve 7 (Teşrinisani) 933 Salı günü ıaat 
14 de aleni münakasa suretile setırı alınmak üzere münakasaya kon· 

muştur. Bu baptaki şartname ve numuneyi görmek isteyenlerin Ko-
misyoııa mücaatları. [5615]. 7544 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdüriyetinden: 

Cümhuriyetin Onuncu yıl dönümü münasebetiyle 

31-10-933 salı saat 21 de AkaJemiye mensup bilumum ze-

vatla talebe velileri için Akademi talebesi tarafından fevka-

lade bir eğlenti ve §enlik tertip olunmuştur. Teşrif buyura-

cak zevatın davetiye kartlarını almak üzere Akademiye mü 

racaatları rica olunur. (5940) 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
1471lira25 kuruş kıymeti muhaınıneneli memleket has 

tanesine teslim edilmek üzere 106 kalem eczayi tıbbiye 
8-11-933 tarihinde bedeli haddi layik görüldüğü takdirde i

hale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazolun-

muştur. Taliplerinin müfredatını görmek üzere "İstanbul" 
"Ankara" Belediyesine müracaatları ilan olunur. (5938) 

Etibba Odası Riyasetinden: 
Oda İdare Heyeti ve Hayııiyet Divanı aza ve yedek azası 

için 26-10-933 perşembe günü yapdan intihapta Odalar ni

zamnamesinin 6 mcı maddesin de muharrer nisabı ekseriyet te 

min edilmediğinden maddei mezkurenin " ilk toplantıda aza 

nın nısfından bir fazlası hazır bulunmadığı takdirde on beş 
gün sonraya talik olunacak içtimada ne kadar aza bu~unu~sa 
intihap icra olunur". diye muharrı:r s~n-~ıkras~a tevfıkan ın
tihap 11 Teşrinisani 933 cumartesı gunune,~~ ol~uştuı;; 
Yevmi mezkurda azayı kiram~ saat 1~ te yenı • ~ın:':'111zı 
teşrifleri ve limazeretin gelemıyeceklerın de reylerını gonder-

meleri rica olunur. (5947) 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevki ve Cinsi Muhammen bedeli 

Mahmutpaşa: Sururi, Cafer ağa 46 No. lı Ah

şap Ev 
3500 

Uzun car§ı : Bezzazı cedit, Uzun çarşı 149 

No. lı f 4 / 160 hisse dükkan. A 175 • 

Yukarda cins ve mevkii yazılı emlak 6-ll-Sı3 pazartesı 
günü saat 14 te hizalarında göslerile1!" bı:deller. üzer~den a~~k 
arttırma usulile satılacaktır. İsteklılerın temınatlarile murır 
caatları. (5545) 

BİR MUHASİP 
aranmaktadır. İstanbul' da Asma 

altında 54 numeroda Hulusi Beye 

müracaat. (9219) 

COMHURlYET BAYRAMI 

Fransız Tiyatrosunda 
Bayram devam ettiği üç gün zarfında 

saat 14,30 ve 17.30 da en muntahap tem
ıillerle fevkalade matineler tertip 

eclilmiıtir. 

ZA YI mühür - Ziraat Bankasının lı
tanbul ıubeıine 38-5344 numerolu bono 
ile tevdi ettiğim para evrô.kmda kullan· 
dığım tatbik mühürümü kaybettim. Ye
nisi kazdırılmıı olduğundan zayi mühü
rün zuhurunda hükmü yoktur. Ferikö
yünde Haıan oğlu Ahmet. (9223) 

D O KT OR 

Hafız CEMAL 
Dahiliy e hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

ıonra saat (2,30 dan 5 •) kadv htan• 

bulda Divanyolunda 11& ııumaralı hu-
susi dairesinde dahili haatalıklan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: İstanbul: 
22.J98. 6973 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 

•Profesör Dr. Raşit Tahsin 
1 lki aydanberi Anadolu'daki tetki

kat ve Milli Tıp Konereıinden avdet 

etmittir. Cumartesi, Çarpmba günü 
sat 9-12 ye kadar Divan yolunda 

Dr. Hafiz Cemal B. kabinesinde cuma, 
salı günleri saat 14-17 ye kadar Ka
diköyünde Altıyol ağzı ara11nda Bay. 

ram yeri sokak N o. 23 de haıtalannı 
kabul edecektir --l ıtanbul 4 ncü icra memurluğundan : 

17,45: Çocuk netriyab. 18: Kadın •••ti. - pli.k 
20: Haberler. - Plıik. 20,.25: Ecnebi li•anile 
haberler. - Plftk. 21,45: M~lli marıl.ar. 

p R A c. 488 m. Bakırköy Barut Fabrika-
17,55: Çocuk neır.iyatı. 18,20: llır:.tuadi netriyat. J • • •• • •b• •• b• 

T emamına ( 32200) lira kıymet takdir 
edilen bağçe kapıda Şeyh Mehmet gey
lani mahallesinin ban ve köprülü ban so 
kağında eıki 10,10 mükerrer ve 10 
yeni 13.15.17 ve 12 No. lu tahtında dük
ün ve bodrumu müıtemil kô.rgir An
kara hanının onda bir heuesi açık artır· 
maya vazedilıniı olup 15·11-933 tarihin· 
de ıartnameıi divanhaneye talik edilerel 
3-12-933 tarihine müaadif pazar sunu 
ııaat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 4 ncü 
icra dairesinde satılacaktır. Artırmaya it 
tirak için 100 de yedi buçuk teminat ak
çeai alınır, müterakim vergi, belediye v• 
vakıf icaresi müıteriye aittir. Arttırma 
bedeli hiueye isabet eden muhammen 
kıymetinin 100 de 75 tini bulduğu hal· 
de ihalesi yapılacaktır, aksi halde en ıon 
artıranın tahudu bakı kalmak üzere ar· 

tırma 15 gün daha temdid edilerek 18-12 
933 tarihine müsadif pazar erteıi günü 
ayni ııaatte hiueye isabet eden muham
men kıymetin 100 de 75 ıini bulursa en 
son artırana ihale olunur, 100 de 75 ti
ni tutmazsa satıı geri bırakılır. 2004 Ne 
lu kanunun 126 mcı maddeıine tevfikan 
İpotek sahibi alacaklılar ile diğer alaka· 
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin da 
hi ğayri menkul üzerindeki haklarını ve 
huıuıi ile faiz ve mesarife dair olan id
dealarını evrakı müsbiteleri ile 20 ırün ~ 
çinde İcra dairesine bildirmeleri llırm

dır. Aksi halde haklan tapu sicilli ile 

sabit olmadıkça salıf bedelinin paylaım• 
sından hariç kalırlar, iıbu maddei kanu 

20,15' Bando mu•ôka. 21.20: Budapeıteden u- 1 ar lÇin numunesi gı l UÇ in 
mumi ~onaer.; ~a~;~. 23,15: Budapeıtedeno metre yerli beyaz bez pazarlık 
Macar hll.lk muaıkıu. 1 

R O M A 441 1 .. b d"l k " V 
18.20: Rady~ orke:;ruı. 19,40: Arn .. ut •• a m~ ayaa e 1 ece tır. er-
ba!ka ecnebi füa~lar;Je haberle r. 21: Haberler- mek ISteyenler 2-11-933 per• 
Plak. 21,20: Mılh mar tlar. 22: Of(enbachın b •• •• 14 B 
'"wuzel Helena., operet;. şem e gunu saat te arut 

B O K R E Ş, 394 m. F b 'I 1 d S t im K 
13: Haberler. - Pla~. 14,20: Ha_f;f mu•ikô plak a rı <a arın a a 1na a O 1 
lart. 18: Konser. 19,20: Konaerın devamı. 20: 1 komisyonuna rfıÜracaat etsin 
Onivc-raite dersleri. - plik. konferan•. :ll: Bu· 
dapeıteden: Umu"'i konaer. ler. (350) <5939) 

niye ahkamına eöre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat alamk isteyenlerin 
933-1663 dosye No. su ile memuriyeti 
mize müracaatlcri ilan olunur. (9256) 
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Bugün memleketin içinde ve dışında Türk milleti yek- MEMLEKET f 

b• k •• t} h ) • d b •• •• k b Aydında bir idam kararı Samsunda kıymetli bir vatanı!a para ır U e a )fl e uyu ayramJflJ yapıyor AYDIN, (Milliyet) - Oç ay SAMSUN, (Milliyet) -Müte· 

K dk.. Sü il hrim' · f' 1m· · M · ı· l d 24 k" • evvel Çine kazasının bölüntü kö- ahhit Pa9a Mehmet Efendi !:iam· (Başı ı inci sahifede) ner Kıl?urnunda 16 da, a ı o! : re .. r~ e te • ıze mıaa ~ ge . ııt~. acar, mısa ır er ~n. ıırı .. d f . b" İna et olmu tu. · d K 1 k" .. d 
Hazretlerinin reaimlerile bezenen mu reyya ıınemaaında 21 .. d~ Erenkoy ıı· K~yl~ler evvela Halke;vın~e mua.fır :Ankaraya gıtti yun ~ ecı ır C Y f sun cıvarm a urca an oyun e 
azzam taklar kunılmuttur. Bütün fab nemuı'!da 21 de, Bu!ükdere • fırka edılmıtler ve çay, paat~ ile ızaz ve.~- Şehrimizde bulunmakta olan 200 ki- Bu koy halkından _22 Yatlann- güzel bir mektep binaaı inşa etti· 
rikalar, birer tak yapbrmıılardır, tak- merkezınde 21,..,Pe, Baglarbaıında A· ram olunmuılardır. Muteakıben koy- tilik Macar ıeyahlan meyanındaki a- da Çoban Mehmet oglu Mustafa, rerek Maarife terketmittir. Ayrı· 
ların üzerinde "Türk aanayü, cümhu· merika'! 'tı;z liaesinde , Kartalda ~6 lüle.r, '."isafi!' ed~ec~kleri evlere gön- yan ve meb'uaan azasından yirmi dört ayni köyden 10 yatlarında Musta- ca bir kaç köye yine mektep yap· 
riyetin eseridir" kelimeleri yazıl~dır. da, Şehır. tıyatroaunda, 21 de Beyog- derilmıılerd~r. Koy~u!er bu aabah ya• kitilik bir heyet bugünkü meraıimde fayı boğarak göle atmqtı. brmıf ve su getirtmiftİr. 
Büyük mikyasta Çamlıca tepeaınde Ju Halk fırkaaı merkezinde, 21 de pılacak ııeçıt reamını seyerdecekler bulunmak üzere Ankaraya gibniılerdir. B · t' h k • A d Kıymetli Pata Mehmet Efendi· 
hazırlanan ve üç gece büyük mikyaata Feyziye liaeainde, 21 de Alay kö~kün ve diğer merasimlerde hazır buluna- Bu heyet, Macar mecliıi meb'uaaru Ha- • u cınayehkın mu .a em~~· .. 

1
.! m 

ziya netredecek olan büyük, meıale de, 21 de Alemdarda Amerikan klü- caklardır. riciye encümeni reisi Dr. Pckard'in re- agırceza ma emesınde goru uyor- nin bu hayirperverliği memleket· 
dün tamamlanmıştır. Bu akşam bü • bünde, 21 de Ferah tiyatrosunda, 16 250,000 madalya satıldı. iıliği albnda bulunmaktadır. du. Mustafa malıkeme huzurunda te bir çok fırsatlardan İstifade e· 
tün minareler, ıehirde mevcut yangın da, Millet tiyatrosunda, 21 de temsil- Cümhuriyet bayramı madalyala • Heyet dün öğleden sonra Oıküdara cinayeti itiraf etmit ve 'ahitler de derek azim servetler edinmit olan 
kuleleri, ve bu meyanda Kızkuleai gö- ler verilecektir. nndan dün akıama kadar 250 bine ııeçerek bir gezinti yapmıılar, oradan bunu teyit eylemitlerdir. Dün son kimselere de bu gibi iyi j'ler yap-
~lmemit bir tekilde tenvir edilecek· Gazi Hz İ nutukları yakın m~~&lya aatılmJ§br •. .Z~t ~an Hayd~ll§a .istasyonuna ııibniılerdir. celaede iddia makamı katilin ida- malda mükellef olduklarını hatır· 
tır. .n n kaoına dun o kadar tehacum vil:ı ol- HeJıye edilen tayyareler Ankaraya • t · f M hk heyef de 

Halkın içten gelen bir aevinçle, ken her taraftan dinlenecek IJ!Uştur ki, saat 14 te madalya mev • uçtular mını ıs .. emıtb~r. .~ akemed 1 latmağa vesile verdi. 
di varlığının bayramını yapmak için, cudu kalmamıı ve kapıra saat 16,30 R So d ti al da uzun suren ır muz ere en sonra Çanakkale-Bayla yolu bay-
h . b" f d ki. 1 k kin d""" .. Bugün, Ankarada, Büyük geçit res- d b" arti d ı d h · ·ı us vyet os arunız tar ın n "d k · t" .~ç ır e .a 1r ı tban1 ç~h ~de ıFgı l!'o-h -~ hırkpk dmab.a y

1
a ha a ııetın 1ece • ordumıua hediye edilmiı olan dört tay- ı am ilararı vedrmıt ır. d d I 

rülmektedır. atan u cı etın e ati ' mi baılamadan """"' Reisicümhur Hz.. gı a m a ır ev yapııbrı ması d d" ---· d y "lk" d A Kat kararı uyunca sarar 1 ve ram a açııyor 
S 1 hm d 1 he t rafta / ~La '/ beki-- tan"h· b · · h. 1 1 yare e un - on a qı oy en n-Beyaz.ıt, u tan~ et, mey an arı, r a n a ""' ı e --.-.. ı mec. urıyeti • ası o mu~tur. karaya urmuılarchr. sendeliyerek, reis beyin kararın ÇANAKKALE, (Milliyet) - Erı B ı d T k d ı nutuklarını irat buyuracaklarclır. Nu- G t d 18 b taleb , ... 

. eyog un .. a a aım mey anı, emsa • tuh aabahleyin on ile on bir arascnda eçı ~~mın e 1'! .e var Donanmamız geldi temyizce de tetkik olunacağını, me- mühim yollardan Çanakkale • Balye 
aız tezahurata aahne olacakbr. 8uııun yapılacak geçıt reamıne 90 C" h . . 10 _ 1dö. .. .. • • uh f tın · • .. 1 yolunun Cümhuriyet bayramında re•· 

. . . d'inlenebilecektir. Bütün radyolar Bü- k · · k k d' B um urıyetın uncu 7u numun· tanetını m a a e esını soy eme-
Beledıye Terkos ıdaresı tarafın • me tep •tbra etme te ır.. u mek • d 1 k · · t' ak ed k . • k d' d · mi küıadı takarrür etmiıtir. Bu yol 

dan Taksim meydanı kar§ısında ya- yük Rei11in nutkunu vereceklerdir. teplerden merasime iıtirak edecek ta- 1 e ~apı aca mer:~·~.'ı':;;, ece r o- sme ragmen en ın en geçtı ve hakkında Vali Beyefendi yol şefi mii• 
Pılan (70) pro1'öktörlü su fiakiyesi An karada hazırlıklar bı"ttı' ve !ebe adedi 18 bindir. Bunun 8 bini kız an onanmdamızt ~n og De lnmabahsonra ~· jandarmaların yardımile dıtarı ÇI· 

' lbed" numza av et e mıı ve o çe o- hendia Hilmi Bey aon derece çalıımw 
rörülmemiı bir ziya. tufanı n~rede • İZCİier andetliJer ta ır. .. .. • nünde demirlemiıtir. k'!'!ıl~ı. . lardır. Bu yol memleketin en büyülı 
rek ortalığı nura bogacaktır. Mektepler bugunku gazetelerı Limanımızı süsleyen gemilerimiz bat- Sıırdın e!ektrık ve su ihtiyac'ı yollarından biridir. Balyeye kadat 

Beyazıt havuzundaki au fıskiyesi ANKARA, 28 (Milliyet) - An- aaklıyacak ta Yavuz olmak üzere Koeatepe, Zafer tulü 160 kilometredir. Arzı yedi met• 
ie havuzun auyunu, yüksek meaafe- kara, Büyük cümhuriy~t bayramı için Maarif vekaleti mekteplere bir ta torpitolarile Sakarya, Birinci lnönü, SllRT, (Milliyet) Siirdin batlıca redir. BJokajlı §<>Sa yoludur, ınemle • 
lere kadar renkli bir surette fışkırta- son hazırlıklannı da ikmal •bnİştir. mim ııönderqek Cümhuriyet bayramı ve ikinci lnönü denizalb gemilerinden ihtiyaçları su ve elektriktir. Öte· kette yapılmı~ olan en iyi yollardafl 
:aktır .. Memleketin bir çok yerlerin- ibarettir. denberi tehirde müteaddit çefme· biridir. Cümhuriyet bayramı dolayı • 
den bayramı kutlulamak için lıtan • Bugün yapılacak geçit resmine bah- ler mevcut İse de, zamanla tehrin aile Biga orta mektebinde de reımi 
bula yüzlerce kişi gelmiştir. Sirkeci riye efradından bir bölük te iıtirak e- nüfusu arttığından ve istihlak faz- kü~adı icra edilecektir .. 
otellerinde hemen de yer kalmamış- decektir. Gemilerimiz bugün öğleden 
tır. sonra ve yann öğleye kadar mektep ta- lahğından bu çe9meler kifayet et· 

Ankara trenleri Üç günden beri hın !ebesinin ziyaretine açılacaktır. memeğe ba,lamı' ve güzel Siirdi-
cahınç tabirile dahi ifade edilemiye- Halk ta donanmamızı yann öğleden mizde su ihtiyacı baş göstermeğe 
cek bir halde hareket etmektedir. sora ve salı günü de sabahtan akf&IIlll ba,lamıttır. Halihazırda elektrik 
Dün akşam harket eden trenlerde kadar gezebileceklerdir. tesisatı da tehrin pek mahdut bir 
eyvelce yer temin etmeyenler, Anka· Yunan hükumeti bir ceneral kısmına inhisar etmekte ve bazen 
r~ya kadar ayakta seyahat etmitler- gönderdi makineler bozularak mevcut cere-

dır.I b··ı O kü'd K dk"' B Bugün cümhuriyetin lO uncu yıldö- yanlar muhtelif zamanlarda kesil-ıtan -. s ar, a ı oy, o- ·· .. .. ebetil A k d ı k 
:r. • • b"t" d' • k h" numu munas e n ara a yapı aca k d" B "h" "h . J •• .,azıçı ve. u un ıger aza v':. na ı· merasime, Yunan hüki\meti, ordusu na· me te ır. umu ım ı tıyaç arı go-
yelerde, bılhaaaa A!e~dar ~gı, ~- mına bir ceneral göndermek suretile zönünde tutan vali ve belediyemi-
lata, KasnnpaJa, ~1 t! 1 "..e .. dıger .nahı- ittirak edecektir. Bu maksatla Yunan zin gayretlerile memleketin bathca 
y~ ve fubelerde mıalı ııoriilmemıı ten tayyare cenerali Adamidis dün sabah sularından biri olan Bohtan çayın-
.vırat yapılacaktır. bir askeri tayyare ile Yeıilköye gelmiş-

Onuncu cümhuriyet bayramı mü- tir. dan tehre kafi miktarda motorlar 
Jıaııebetile buııün, yann, ve salı ııünü Ceneral Adamidiı, y e,ilköyde Tay- vaaıtasile suyun irsalesine ve ayni 
bütün daireler, mektepler ve huausi yare Cemiyeti lstanbul şubesi reisi Feh- vasıtadan elektrik istihsaline '"~ 
müesseseler, fabrikalar, tatildir. Bu- mi Bey ve tayyarecilerimiz tarafından muktazi projelerin tanzimi için 
ııün Beyazıt meydanında büyük bir karşılanmıı ve ıercfine Fehmi Bey tara- macar M. Kovaç Alberti celbetti. 
reami geçit yapılacakbr. fı--~an bir çay ziyafeti verilmiştir. Ce- Memleketin bu cihetteki ihtiyacı 

Herkesin bu geçit resmine iıtirak Bugün Cümhuriyet Bayramı §ereline küşat resmi icra edilecek olan '.Asarı na-al, bir saat kadar Y eşilköyde din- I 
ed b ·1m · · · I d J A ·L- .. • d H' · l ı d b' k" lendikten sonra tayyaresı"le Ankaraya yakın bir zamanda tatmin edi ece-e ı eaı ıçm ev er e, müeueıe er· fı.1«& muzesın e ıtıt a.sarı sa on arın an rr oıe .•. 
de tebrikat yapılmıyacaktır. Bu sa- gibniıt:ir. ğinden bütün halk sevinç içinde 
bah aaat <!okuzda lıtanbuldaki kon- Bugün saat 14 te Hakimiyeti Milliye mür.aaebetile fevkalade olarak inti • Fırka katibi umumiliğinin dir. 

1 1 1. be . . ba meydanındaki Gazi heykeli önünde şar edecek olan gazetelerden birer L L ·· d k 
so Ol ar, Ya 1 yı zıyaret ve yramı teşe .... urü Tavuk yumurtasın an çı an 

b 'k d ki d' bütün izciler merasim yapmışlar ve nWıha alınarak demirbaş eşya meya- ( te rı e ece er ır. . d . b'I ANKARA, 28 A.A.) - C. H. Fır· 
Geçit reamine iıtirak edecek, aa • çelenkler koymuılardır. Meraaım e runa kaydedilmeairu ı dirm~tir. kası katibi umumiliği köylere gönde- Cinayet 

k lil Galatasaray liaeıi müdürü Tevfik Bey Kadıköy'de ·1 ba ki h 1 al · · 
er, mektep· ~r ve diğeğr teşekküller de b" k . d k es· b' t kl'f rı en yra ann azır anın an ıçın yap- BOLU, (M"ıllı'yet) _ Bolunun 

tam dokuzda Oniverıite meydanında ır nutu ırat e ere ıze ır e 1 
• Bayramın ikinci günü Kadıköyün- bkları yardımdan dolayı Cümhuriyet 

ki yerlerini almış olacaklardır. Saat te bulunmak üzere buraya çıktım. Bi- de 8inci ilk mektebin aaat 13 le kü- Merkez, Ziraat, iş, Eytam ve Emlak büyük kuzemirler köyünden 33 ya9 
onda vali, kolordu kumandanı hazır lirsiniz, Ulu Gazi Türk gençliğine şat resmi yapılacakbr. Kadıköyünde ve Sümer Bankalarile diğer küçük mil- larında rakal oğlu Ahmedi 58 Y&f-

bir emanet tevdi ebnişti ve Türk genç- b 'k' · .. ·· .. .. · s li "' olanların önünden geçerek tribüne gi- ayraının ı ıncı ve uçuncu gunlerı Ü· bankalara teıekkür etmektedir. farında soytari Eyüp bıçağını göbe-
decek ve halkı kutlu olsun diye ıelam" liği de onun layemut sözüne hemen reyya ve Hale tiyatrosunda fırkanın H lL k'" "l · f l ak · 

mukabe.lede bulunmuştu. Teklifim, a " urau erı ğinin sol tara ına aap am suretı-layacaklardır. Vali Bey, Beyazıt ku- himayesinde olarak meccani b:rer tem Halkın duyu•lannı anlatabilmeleri I ld .. 
burada hep bir ag"ızdan e•aiz kurtara- il' ·ı •· 'b' b d ş • e o"' u"rmu"ttür lesi yanında hazırlanan mahalden, ' • verı ecegı gı '• u gece e ark için •ehrin muhtelif yerlerine halk kür- • 

h cıya cevap vermek için and içmc:kten ·k· · · · 1 ,_ k • Ah d' t vukl b" lıfkan alkın bayramını kutlu1amak için bir mu&ı ı cemıyetının a aıı-a a tamı aüleri koydurulmuıtur. me ın a an ır a -
)ı ibarettir.) Demi• ve Gazinin gençliğe f d b' k ·ı k · y ~ lık 'k il b" 1 r itabede bulunacaktır. Bundan son • • tara m an ır onaer verı ece tir. a- Bu kürsülerde h.\lk üç bayram gÜ· saı as e epey ır zaman ar ı:.-

ı tarihe hitabesi and •ekline sokularak f k ) · d 
ra bütün muzikalar, hep birden stik- ' rın gece ır ar ·rkezın e 16 mart fa. nü doğuı'.o.n batıya kadar söz aöyleyebi- yu"'bün kümesine yumurtlamakta 
J ·ı I hep bir ağızdan ıöylenmiıtir. · h lk .. ·ı k k'ld a marşını ça acaklardır. cıası a a goıterı ece şe ı e canlı leceklerdir. oldug· undan kadınları arasında yu-

M .. k Bu merasim esnasında bütün halk bir temsil verilecektir.. Oçuncü g-e Ku"rsu"l · rl · • 1 d arşı mutea ıp vali ve kumandan k ki d"k"I .. h · -- erın ye erı ,un ar ır: murta kavgası eksı"k olmıyor, evle-
tribündeki mevkilerine geçeceklerdi.r. ao a ara 0 u muş ve şe nn ana Süreyya sineması aalon1armda 600 Eminönü kazası dahilinde: Kereıte-
Bundn aonra geçit resmi ba•layacak • caddelerinde seyrüsefer iki saat ka • kiıilik muazzam bir halk balosu var- ciler hali meydanında, Fatih kazası da- rin önündeki ceviz ağacı Ahme-

• dar durmuı ve alt.. .• sesleri pek uzak d Halk b d · ikr d d h 'I ld • d Ah t km k tır .. Geçide ordu, harp malullerı," po • ,... ır. e ava ızaz ve am e ile- bilinde: Fatih parkı içinde, Bakırköy ka- e at o ugun an me yı a 
meıafelerden iıitilmiştir. Gazi heyke- k · · E b d lis, itfaiye, yükaek mektepler izciler, d 1 k ce tır. zası dahilinde: lataayon köprüsü yanın· iatıyormuf, yüp te una razı e-. 
li önünde bavagaz.ile tenvir e i me K d J " •• d d • · 1 d mektepliler, muhtelif teşekküller, Sa a ı <oyun e e geçıt reamı yapı a a, belediye parkında, Adalar kazaıı g" ilmi«. Bu suretle aralarında mü-

. b' ı· •· f · 1 · h 1 · Üzere büyük madeni bir çelenk yapıl- cak, buradaki esnaf kendi ıanatlerini dahilinde·. Bu"yu"'·-da ı'skele meydanı, nakaşaT ve mu"nazaa batlamı«. nayı ır ıgı, esna cemıyet erı, a k lf ıruı ve çelengin iki tarafına da iki bü;. .. . b' k .. ı· H ..., T 
tirak edecektir. ııostenr ırer amyon auı ıyeerk ge- eybeliada iskele meydanı, Kartal lıa-

G h · yilk meıale konm~tur. çit resmine iıtirak edeceklerdir. zaıı dahilinde: Kartal ve Pendikte, Bey- Geçen hafta pazartesi günü saat 
ece ıe rın muhtelif mahallerin • Şehrin manzaraaı taınamen değ~- ·ı ka li 14 t E .. k 1 • '] t' d'kl • 

de fener alaylan yapılacaktır. Fener Berlin radyosunda og u zası dahi 'nde: Beyoğlu ciimlıu- e yup ız ıgı ı e ge ır ı erı 
miş ve pek süslü bir hal almıştır. riyet meydanı, BP•iktaı kazası dahilin- odunu bırakarak öküzleri evlerinin alayları Harbiye mektebinden ve Taı Vecize yazılı bantlar bütün cad • BERLIN, 28 (Milliyet) - Berlin d lhl "" 

'-•ladan bı'r- '--"I hal' d ..._ __ ._ t e d B T' A e: amur ....... __ yeri, Halk Fırkaaı altındakı' samanhanenı"n yanına sa· "'> ~· 1UU1 e ın e "'""""-e • deleri baştan aşağı kaplamakta ır. u ıcaret mümesailimiz Nizamettin li k ~·""" 
decekler, saat yirmide Takıim mey- ban ı d Ba k" bi ph · B --• ak amJa d aza merkezi önü, Amavutköy, Sarı· lıvermı"tler. Kızhgı" dag"ılan öküz-t ar an ıve ... et naıı ce esın· ey pazar ve oaıı f rı saat o • yer kazaaı dahilinde: Büyükdere mey-
danına geleceklerdir. de (Hakimiyeti Milletindir) ve Ma- kuzda Berlin radyosunda iki hitabe • danı, Oıküdar kazaıı dahilinde: Şemsi- !eri için Eyübü de alakadar edecek 

Ayni zamanda lstanbul tarafın • liye veki.leti önünde de (Genç kütle, del, 'unacak , pazarteai gündüz bü • paıa, Doğancılar, Fırka binası önü, Ka- tekilde küfürler ehnİf, bunu i9iten 
dan fener alayına iıtirak edecek mek düzgün ödeme, iıte Cümhuriyet ma- yük bir aalonda konferans verecektir. dıköy kazası dahilinde: lakele meydanı, Eyu"p te kızlıg"mı daha ag·ır küfür-
tepliler, cemiyetler, ve halk ta saat liyea<) vecizeleri yazılı olanlar aııl- K it kt ·· t bl Kı 1 k B k •~- d h'lind 

. 'd ızı opra a mu~essem a o zı topra ' ey oz ..... ası a ı e: lerle tehdı't ederek samanlıg"ın u"ze-yırmı e Beyazıt meydanında toplana- mııt r 
caklardır. 

1 
• Cümhuriyet Halk fırkası merkez - Anadoluhisarı iskele meydanı, Beykoz rine çıkmıf, kızın amcası maktul 

Recep Bey:n Hakimiyeti Milliyeye !erinde yapılan hazırlıklar çok bü • parkı önü. Toplant~ müteakıp Cümhuri"e • Ahmet bu ıo"zlerı· ı' «ı' tını'• muhata ., · ' mektubu yüktür. Vilayet idare heyeti binuile Kütahyada T T• • tin nasıl ilan edildiğine ait kısa bir b b'I d k d" 'l • 
konferans verilecek, konferam radyo Buı:'.nkü Hakim;:•eti Milliye gaze- Beyoğlu , Oaküdar, Kadıköy, Adalar KUTAHYA, (Milliyet) _ Cüm- mı ı me en en ı aı esme zanne 
vaaıtasile dinlenecek, konferansı mü lesi yüksek komisyon reiai, Cümhuri· ve diğer kaza merkezlerinde temıil • huriyet bayramı hazırlıkları bit- derek Eyüple at19mıf, hadise ilerle-
teakıp, filodan, ve ıehrin muhtelif yet Halk fırkası katibi umumiai ve leri aaılmıı, Reisicümh

1
urun büyük re mek üzeredir, program yapıldı. mİf, Ahmet kutaksız bir halde E-

yerlerinden yüz birer pll'!'e top atıla· Kütahya mebuau Recep Beyefendinin simleri vecizeleri ası mış, muazzam T yübü dömek üzere aamanhaneye 
ı d di . k b taklar kurulmu•tnr. Kızı.ltoprak nahi- ak ve tezyinat için geceli gündüz- k El' d k" d ki b" 'k' caktır. lk top aesini i•idince herkes gazeteye gön er ğı ıu me tu u ne~- • I OfmU• ın e 1 eyne e ır 1 1 ' ye merkezi cephesı' ne mücessem bü • Ü çalıtılıyor. Valı' Sahip Behı' r B. y• bir dakika ıükut ederek olduğu yer- retmektedir: "' dukt t katl E ·· 

"C" h · • 1 b yÜk. bir levha hazırlamııtır. Faruk Efendı'nı'n reı"slı'g•ı· altındakı' kutlu- vur an sonra 0 amıt• yup de kalacak, ve bütün nakil vasıtaları um urıyetın onuncu yı ı ayra· b d b 1 ) b k 
duracakbr. muıın aevinci ve heyecanı içinde bu • Bey isminde genç bi; aanatkarı eseri lama komitesi, C. H. F. ve halkevi elinde taşı ığı i e i ıçağı çı a-

lnkılap uğuruna canlanr/ veren • lunduğum ıu anda Hakimiyeti Milli- olan bu levha cümhuriyeti kuran ve idare heyetleri sık sık toplanıyor. rıp üzerindeki Abmedin göbeğine 
!erin hatıralarına hürmet ı"zhar edı"I· yenin Türk inkıliıbmı kuvve&lendir • Türkü kurtanp yaıatan büyük reisi H lk J aaplamı«, Ahmet bıraklandığmı 

b 1 k d 1 · b" b lk .. a evinde her gün stiklal, Cüm- 7 " ınit olacaktır. mek yolundaki hizmetlerini derin duy aş ıca ar a •t anle ır a on us • anlayınca bağırmıt, ve Eyübün elin 
gularla "takdir ediyorum. Bu vazifeyı· tünde tecsim etmektedir. Gaziyi, mec· huriyetin onuncu yıl ve spor mart- al ak . • • d 

Bu eanada, bütün buharlı motörlü, lia reiaini, Ba•vekil ve Büyu"k Erkanı ları ög"retilı'yor. Ak«amları halkevi deki bıçağı m ııtemıt ıse e 
nakil Yasıtalan, gemiler, fabrikalar, yaptığım ıırada milli varlığı korumak b' • k . T bı--•·yarasından bagır" sakları dı«a 

ve inkılabı derinleıtinnek idn kitap, Har ıye reisile fırka itibi umumisı • hmcahmr dolup bo""lıyor. Evı'mi- !..""' T • devamlı düdük çalacaklardır. Bun - • "' r- f l tır S 1 ı· l 'h 
d f 1 1 ul mecmua ve ııazetelerde fikirleri ve ya- ni takip eden halkı manzarası çok can zin gu·· nden güne zenginle«en kü· rıya ır amıt • o e ıy e cerı ası-

an sonra ener a ay arı b unduk • lıdır. Bu levhanın iki tarafında gene h T nı kapıyarak ve bag"ırsaklarmı tuta 
lan yerden hareket edeceklerdir. zılan ile çalıtan bütün ~mleket ev- .. "ki d b' f . tüp aneıi gittikre artan bir rag"bet 

Konferanslar 
Birgün Fatihte 16 da Avni Bey la· 

rafından, Oaküdarda 16 da lamail Şev 
lı:et Bey tarafından, Kadıköyünde, 16 
ela Hüsnü Bey tarafından, Beykozda 
Reıat Yılmaz Bey tarafından, Büyük. 
ada iskele meydanında Emin Ali Bey 
tarafından, Kartalda 16 da Halil Ni. 
metullah Bey tarafından, Büyiikdere· 
de Mekki Sait Bey tarafından, Beıik
taıta 21 de Etem Akif Bey tarafın
dan, Eyüpte Kemal filmde 21 de Ali 
Ki.mi Bey tarafından, Bak.ırköyünde 
21 de Rifat Bey tarafından, Şehremi
ninde 16 da Osman Şerafettin Bey ta
rafından, Üniversite meydanında 8 de 
Sadri Etem Bey tarafmdan, Takıim· 
de 16 da Nakiye Hanım tarafından, 
ııece de 22 de Etem izzet &y tara
fından, Saray sinemasında Mekki Hik 
met Bey tarafından, Türk ainemaaın .. 
da lımail Şevket Bey tıı.rfaından Me
lekte 18,5 ta Esat Bey tarafından, El
hamra sinemasında 18,5 ta Azmi Bey 
tarafından, Süreyyapafa sinemasın • 
da 21 de Feridun Bey tarafından, Şe
hir tiyatrosunda \' ecihe Hanım tara
fından konferanslar verilecektir. 

Temsiller 
Burün Heybelideniz liaeıinde 21 

de, Bakırköyünde 21 de, Karagüm
rükte 15 inci mektepte 16 da, Eyüpte 
eski Kemal film atelyesinde 21 de, Fe 

li.tları gözümün önüne geliyor. "Ha _ mucessem ı Jevha an ıri müda aaı " rak aamanhaneden bostana atlamıt 
._,_. · M"l · • h · d hukukun atb~ oktan Cum" hun·y-• bulmakta ve muhite okııma zevki &HDlyetı ı lıye ' nin f& sıyetin e bu "' - • k d k t b" lm" t" Ert · 
yüksek ruhlu insanların hepsini ıe • Halk fırkasının doğuşunu, öteki Türk inkitaf etmektedir. evıne a ar 0 a 1 1f ır. esı 
Ji.mlarım. milletin kendisine vedia olan cümhu- Temsil komitesi bayramda veri- ıfuıe kadar iniltilerle Y&f&m1' 

Durmadan ileri giden büyük haki- riyete nail nöbetçi olduğunu göateri - lecek temsiller için hazırlanmak- ifadeıini verdikten sonra ölmüttür. 

katin önüne geçerek veya arkadan e- yor. Kaatamonuda tadır. Bir yandan bayramda mey- Tutun ekicilere para 
tek çekerek onun hızım keamiye Özen d d l 1 
m:• olan tek tük bahıtsızları tabü 0 • KASTAMON ·-' ·-~- an veca de ere ası acak büyük IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz in-

., U, 
28 

- Şehrinmue bez levhalar yapılmaktadır. Gerek hisarı. idareoi Tütün ekicilere avans !arak bizden saymıyorum. Büyük bay cümhuriyet bayramı hazırhklan tama· 
raırun neşeaini tadarken Cümhuriye • men ikmal edilmiıtir. Halk ve müease- temsil, gerek levha yapma faali- "Venneğe baılamı§br. Ba avanıın Kara-
tin koruyucusu vaziyetindeki kuvvet- seler onuncu yıldönümünü mükenunel yetinde genç ve uyanık muallim mürsel, Hendek, Düzce, Adapa:ıan, 
ler arasında Türk yazarlanna karıı k ,..._.__ak · • -'- d · • lı Geyve, Akhisar, Gündoidu ııibi mülha· 

u......... ıÇ'n ç .... can an ve samımı unıuru ça fıyor. kata da verildi"' haber alınmııtır. iz. 
içimde büyük ııüven var •. " hazırlıklarda bulunmu•lardır. Bütün reı- A k l d •· "' 

• yrıca me tep er e muaamere, mit, tütünleri bu yıl çok nefis yetiımek He{ Nadolny tayyare ile geldi, mi ve husuıi mües.eseler çarıı, evler ve ·ı k 
sokaklar kimilen l,ayraklarla çam ve temsı , onferana ve sergiler hazır- tedir. 

:A.nkaraya gitti. defne dallarile sü.lenmiş ve her tarafa !anıyor. Terziler battan bata bay- """'""''""''""''""'"'"'"'"'"""'""''""'""'"'""''""'"'"'~ 
Almanyanm Moıkova sefirliğine ampuller , fenerlerle inlolabın öz ruhu- rak ve bayramlık elbise yapmakla hada getirdiği iylikler ve yenilikle-

nakledilen sabık Ankara sefiri Her nu ifade eden vecizeler asılmıt, tehir metgul• Bayrak alıtveriti belli bat· rin yer bulması için çalıtılmakta-
Nadolni de dün Cümhuriyet bayramı· içinde fırkaya yakın tak kurulmu§tur. lı bir ticari faaliyeta yolu açmı"- d 
na İ•tirak ebnek üzere Luft Hansa Bütu"n o'--'·'--- C. H F '--- .. T ır. 

• 
1 

tuLtU<Ull • ırıuuıımn ııon tır. Ampu"l bı'raz kıt bulunuyor. lh- B d d t" t san i ıirketinin on bet kişilik bir tayyaresi derdiği Javhalar aaılmıthr. un an maa il ıcare ve ay 
ile Berlinden Yeıilköy tayyare iıtaı· Geredede tikara meydan vermemek için am- odaaı, halkevi de birrer brotür çı-

' yonuna ırelmiş ve bir saat kadar te • pül fiatine kutlulama komitesi ta- karacak.lardır. 
vakkuftan sonra ayni tayyare ile An- GEREDE, 28 - Gerede cümhuriyet vaaaut etmektedir • Bayram bittikten sonra bayra· 
k 'bn' t' H N d ı • AI bayramı hazırlrkları bütün co•kunlukla 

araya ııı 1
f ır. er a 0 ru, man • Yapılan programa göre hayra- mm ne sıl geçtig"ini anlatır bir brö-ya hava şubesi müdürü ile hava Şl \.~- deveran ebnekte halk mekteplerde top-

u erkanından bazı zevat, madam Na- )anarak bir cemmi gafir halinde ÇllrJıya mm birinci günü halkevinde büyük tür de çıkarılacaktır. 
dolni ve diğer zevatın refikalan refa- ve mahalle aralannı cümhuriyet nıarıı mikyasta bir balo verilecektir. l!-a- Gazete ve bröşürlerde yazı ka-
kayı ebnektedir. ıöyliyerek dolaımaktadır. !onun mükemmel olması için timdi dar resme de ehemmiyet verilnıi' 

Her Nadolni bu vesile ile hükume· Denizde fazla yolcu alınmıyacak den her türlü tertibat almmıttı.r. ve cümhuriyet devrine ait eserler• 
timize vera edecektir. lstanbul Deniz Ticaret müdürlüğü, "Kütahya gazetesinin bayram den mühimlerinin kıliteleri hazır-

315 köyden üçer kişi geldi. cümhuriyd bayramında limanda itliye- günü çıkaracağı ayrı sayının vila- latılmı•tır .• 
Cümhuriyet bayramında yapı.lacak cek bilumum deniz vasıtalanna, her tür- T 

me.-a1imde hazır bulunmak üzere dün lü kaza ihtimalinin önüne geçilmek üze- yet içinde on yılda yapılan işlerin Bütün muhitte büyük bayrama 
latanbulun 315 köyünden bir erkek, re, fazla yolcu alınamalan için liman mükayeseli bir blançosunu ihtiva hazırlonıfm hummali faaliyeti, ne-
hir kadın, bir çocuk olmak üzere bi- memurları ikamesine karar vcnniıtir. etmesi, ayrıca cümhuriyetin her sa. ,esi okunuyor. 

Dün 120 mevkuf 
Salıverildi 

(Başı 1 inci •ahilede) 
tiklerine bildirilmiştir, Bu telgrah a
lan lstanbul müddeiumumiliği , vak • 
tin geç olmasına rağmen, af hazırlık· 
!arına başlamıttır. Bu hazırlıklara düıı 
daha sabahın pek erken r.aatinden iti# 
baren başlanmıtlır. lstanbul tevkifha • 
nesi ve umumi hapillıaneainde müd " 
deiumumi ba,muavini Hikmet Beyin
riyaaeti albnda müddeiumumi mua • 
vinlerinden mürekkep beter kişilik he 
yetler bir adli doktor ve jandarma a • 
mirinin ittirakile mahallinde tetkikıı• 
ta başlamışlardır. Kanunun çerçevesi 
dahiline giren mevkuf ve mahkiımla· 
nn ıicilleri, aabıkaJan birer birer tet• 
kik edilmiıtir. 

Dı;arıda ..• 
Bu esnada dış.anda, tevkifhane ve 

hapishanenin önünde şimdiye kadar 
görülmemiş bir kalabalık toplanmışıı .. 
Kadın, erkek çoluk ve çocuk, her yaş 
tan insanın yolunda, bu kalabalık gözl<' 
ri kapılarda kim bilir hanği yakınlanruıı 
bir an evvel çıkmalarını bekleyorlardı. 

içeride hararetli bir ~ekilde de • 
vam eden tetkikat ıaat 16 da netice 
vermiş, ve kimlerin çıkabilecekleri tes .. 
bit edilmi.ti. Heyetler bayramdan ev
vel yalnız vaziyetleri pürüzlü olmayan 
lann ve af kanunile vaziyetleri sara· 
halen tayin edilenlerin tahliyeıi im -
kanını görmüşlerdi. Diğer taraftan 
hapiahane ve tevkifhanede muhak • 
kak kanundan istifade edeceklerini 
bilenler eşyalarını toplamışlar, şöyle 
kapının en yakınında yer almıılar, bir 
an evvel dıfa;.,ya çıkmayı bekliyorlar· 
dı. 

ilk ~ıkanlar 
Saat 15 te ilk tahliye yapıldı. Bu 

bahtiyarlık gazeteci arkadaşlarımız • 
dan Son Posta aahipleri Selim ve Ze
keriya Beylere naıip olmuştu. Selim 
ve Zekeriya Beyler tahliye karan ken 
dilerine bildirilince hapishane müdü· 
rünü ziyaret ederek orada bulunduk· 
]arı müddetçe kendilerine gösterilen 
nezaket ve iyi muameleden dolayı te· 
tekkür ve veda ettiler. 

Selim ve Zekeriya Beyleri gene bir 
ııazeteci takip etti. Bu da ermenice 
Jamanak gazetesinden Mardiros Ka • 
çikyıın Efendi idi. 

Dün çıkanlar 
Saat 17 den sonra latanbul hapis· 

hanesinde bulunan tnrikati saliıhiye • 
cilerden Miralay Behzat Bey ve hoca 
Rasim Avni Efendilerin de tahliyeleri 
yapıldı. 

Tahliye e:lilenlere nasihat 
Bu esnada müddeiumumi Ken.e.n 

Bey tevkifhane ve hapishaneye geldi. 
Kenan Bey tahliye edilecek mahkum 
ve mevkuflara Cümhuriyetin kendi • 
]erine b-'\hşettiği bu nimetten istifade 
etmeleri, bir daha bu vaziyete r!iifmc 
mel eri li.zım geldiği yolunda neıa·oi h· 
te bulunduktan sonra cümhuriyete fa. 
ideli !vatand&Jlar olmağı tavaiye etti. 

Bundan aonra dün tahliyeleri ya • 
pılacaklar dışanya çıkanlmağa bat • 
]adılar. Bu esnada hapipahanenin ka
pısında bir aea duyuldu: 

- Y &§asın Cümhuriyet ... 
Bunu bir alkıt seai takip etti. Hür

riyet havaıına kavufanlar arkalarına 
bile bakmadan bu binndan uzakl&.11· 
yorlardı. 

Kimler çıktı? 
Dün tahliye edilenlerin 26 11 kadın 

olmak üzere adetleri yüz yirmi kadar· 
dır. Kürek mahkiımlarmdan lıtan -
bul hapiahaneıinde iki kiti vardır. 
Bunlardan ikiai de istifade edememek 
tedirler. Distolcülerden lstanbulda 
kimse yoktur. Eroinciler kanundan iı· 
tifade edememektedirler. Dün çıkan • 
lar mahkiımiyetleri kabahat dercce
ainde olanlar, ekserisi ıoför olarak 
bilmeden ölüme sebebiyet verenler • 
dir. Dün gece ııeç vakte kadar çalı • 
tılımıtır. Bugün ve yarın bayram do
layısile tahliyelere devam edilmiye • 
cektir. Geri kalan ve afte nistifade e· 
den mahkum ve mevkufların tahliye
leri bayramdan sonra yapılacaktır. 

:Asliye mahkemesindeki davQlar 
Dün Dün asliye mahkemelerinde 

görülen bütün davalar yeni af kanu -
nundaki vaz~t dolayısile taJik edil • 
miştir. 
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MIL.LIYET PAZAR 29 TF.SRINIEWEL 1933 1 

VENU ... s gibi daima kadın VENu•• s markasını taşıyan krem, pudra, sabun, briyantin, "\ Ev~~et~:de Müstahzaratı güzelliğini hatır- sürme, tırnak cilası, losyon ve esansları kulananlar ömürleri •, 
latır. Çünkü oldukça güzeldirler. (9143) beyin VENÜS 

------------------------------------------------,----·~-----------------------------------------------~ lstanbul ikinci iflas memurluğun~ 

d.ın : Müflis antikacı S. Hayim efendi 
İflas masasına müracaatla 42 inci sıra 

1 
nuınaraya kaydolunarak 600 lngiliz lira 1 

sı i•teyen F otaki efendinin 300 1 ngiliz 
r ı 
ll"aıı senetli ve müfli~in defterinde kayıt / 

SUMER BANK 
Sumer Bank Fabrikaları 

1 

lı olduğundan albncı srraya kabulüne ve 
faua alacağına müteallik kayıt talebinin I 
t'eddine k,arar verilerek bu suretle sıra 

Yerli Mallar Pazarları 
d~fterinin düzeltilmiı olduğu bilinmek 

1 

Büyük 
~.,.. .,. _ e ı.an olunur. (9220) Bayramınızı kutlular/ar. 9263 
----~_;_;..__~~.-:....__;..:;__~ 

HİLMİ KİT APHANESİNİN 
BASTIGI YENi KIT APLAR 

i Türkiye Ziraat Bankası 
iİdare Meclisi Reisliğinden 

Gök Bayrak ·· Galip Bahtiyar Bey 125 
Kadm erkeklesince Hüseyin Rahmi Bey 50 

Vilayetler ve Murahhasları 
Şeytan iti · ., ,, ,. 30 
Namusla açlık meselesi ., ,, ,, 30 
iki hödüğün seyahati ,. ., ., 30 
Katil puse ,, ,, ,, 30 
iki kanlı macera Nazım Bey 25 
Lale devri Ahmet Refik Bey 75 
Şark mektepleri ., ,, ,, 50 
Hoca nüfuzu ,, ,, ,, 45 

Afyon 
Antalya 
Amasya 

,Aydın 

!Ankara 
i 

Meb'usu .. .. 
" .. 

Gönül .. ,. ,, 40 
Lenin'in hayatı Haydar Rifat Bey 100 
Marko Pulo'nun sey'.\hatı Emir oğlu Ziya Bey 50 

!Balıkesir 
Bilecik 
ıBolu 

T. B. M. M. Reisi 

Rubaiyatı hayyam Hayyat Bey 75 
~ Bu kitaplardan posta masrafı alınmaz. (9036) • 7880 

Büyük Tayyare Piyangosu Burdur 

!Bursa 16. ncı Tertip başlamıştır 
Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
İndirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali 

bir misli artmıştır. 
1. inci keşide 11 Tesrini 1933 dedir. 

!Çanakkale 

/Çankırı 

Corum 
!Denizli istanbul 4 ncü icra memurluğundan : 

1" •ınamına ( 4461) lira kıymet takdir 
•~i~en Bakırköyde Sakız ağacı mahalle
•ınııı h · k • d k. · 2-4 N • Urrıyet so agın a es ı yenı 

k 0 • lu ına bağçe iki katı kargir diğer 
Eltları ahşap hanenin beşte bir hissesi 

açık artırmaya vazedilmiş olup 15~11-933 
tarihinde şartnamesi divanhaneye talik 
•dilerek 3-12-933 tarihine müsadif pa· 
:ıar günü saat 14 ten 16 ya kadar lstan
ı,._.1 4 ncü icra dairesinde satılacakt.r. 
A.rtıı·maya i ş tirak için yüzde yedi buçuk 
~•ıninat akçesi alınır. Müterakim vergi. 

7729 

• PERTEV 
En mükemmel 
Teminat 
Alacağınız malın 
Markasıdır. 

PERTEV 

Diyarıbeki .. 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

G. Ayıntap 
Gireson 
Gümüşhant> 
İsparta 

elediye, vakıf ic.aresi müşteriye aittir. 

~ttn·rna bedeli hesseye isabet eden mu İsmini taşıyan bütün 
aınınen kıymetin 100 de 75 şini bul- müstahzaratı tam bir 

duğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 
~akdirde en son artıanın tahudi bakı emniyetle kullanabi
•lnıak Üzere al'lırma 15 gün daha lı"rsı"nı"z. 

İstanbuJ 

İzmir 

teındid d'I k 1 ·ı . .. 
e ı ere 18- 2-933 tarı 1 me mu- -· 

&adif Pazarertesi günü ayni saatte his••y . 
Beyazit 
Kars 

e ısabet eden muhammen kıymetin ke • 
'• ıoo d 75 · · · · h e şını tutmaz ıse satış gerı 

l lrakılır. 2004 No. lu icı·a kanununun 
26 ncı maddesine tevfikan İpotek sahi-

~; alacaklılar ile diğer alakada.rlarm ve 
•ttifak hakkı sahiplerinin dahi ğayri men 
;~ı Ü>erindeki haklarını ve hususi ile ' 
aıı: ve masrafa dair olan iddialarını ev

rak, m ·· b' 1 · ·ı d 1 d . Us ıte erı ı e 20 gün zarfın a icra ! 
d aıresinc bildirmeleri liizrmdrr. Ak•İ hal-
e haklan tapu •İcilli ile sabit olmadıkça 

Satı, L ·d (' • • k 
1 T "" e ının payla~maıından barıç a· 
''..lar. işbu maddei kanuniye ahkamına 
Core hal'ekct cbneleri ve daha fazla 
;alumat almak isteyenlerin 933-1661 

Osya No. su ile mcmuriyetimize mü

racaatları ilan olunur, (9257) -
d Üsküdar asliye hukuk mahkemesin
l"en : lffot hanım vekili avukat Hasan 
..:hsin Bey tarafından aleyhinize açılan 

ıanma. davasından dolayı ikametgahı· 
~~lln ıneçbuliyeti hasebile tarafınıza teb 
~~at İcra kılınamadığından müddeiye ve 
_•linin talebile hakkınrzda ilanen tebli
~~t İcrasına ve oulh te!ebbüsüne dair teb 
Catın da işbu dava ile birlikte yapJma

;~~a karar verilmiş olmakla tayin edilen 
k 11-933 cumartesi günü saat 14 te mah 
ı·eıneye gelmeniz ve dava arzıhali sure
ıne ıs gün zarfında cevap vermeniz lü

:ZUJnuna dair ilinnamenin bir nushası 
ve dav t' k e ıye ve dava arzıhali sureti mah-
k eın~ divanhanesine talik ktlındığı gibi 
eyfiyet ayrıca gazete ile de ilan olu· 

nur. (9260) -
. Sultan Ahmet 3 üncü sulh mahkeme-

11.nden : 

fi ICaıner şirketine Ankara caddesinde 

.-1> .. -•• Kastamonu Beyoğlu'nda 

Anadolu Hanı içinde 

Anadolu 
BİRAHANESİ 

sahipleri muhterem mütterileri
ne büyük bayramımızı candan 
kutlulamakla kesbi ~eref eyler. 

- (9254) 

fJ üncü kolordu ilanlar!:J 

Darıca Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

Kayseri 
, , Kırklareli 

/
Kırkşehir 

Kocaeli 
' Konya 

Kütahya 

Malatya 
Manisa 

Maraş 
Mardin 
Mersin 

Darıcadaki kıt'at ihtiyacı ~ 
için aşağıda cins ve mıktan Mugla 
yazılı maddeler açık münaka- M~ş 
sa ile satın alınacaktır. İhale- Nıgde 
leri hizarında yazılı tarih ve 
günlerde öğleden sonra yapıla- Ordu 
caktır. Taliplerin şartnam~leri ,~amhun 
görmek üzere her giin ve ıha- ey an 
leye iştirak için de tayin edilen . 
günlerde Darıcada Alay Satın ı~ınop 
alma Komisyonuna müracaat- 15ıırt ları. (3370) (5951) ıva_s ~ 

Arpa 184,000 kilo 15-11-933 Tekirdag 
Çarşamba Tokat 
Yulaf 216,000 kilo 15-11-933 Trabzor 
Çarşamba Urfa 
Saman200,000kilo 16-11-933 Van 
Perşembe Yozgat 

Kartal icra memurluğundan : Zongufd, 
Ela:r.iz 
Çoruh 

1020 Lira 

Meb'usu .. 
.. 
" 

" 
Maliye Vekili 

Meb'usu .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" .. 
" 
" 

" 

" 

" 
" .. 
.. .. 
" 
" .. 
il 

Başvekil 
Meb'usu 

.. 
" 
" 

.. 
. " .. 
" 
" .. 
" 
" 
" .. .. 
" 
' .. .. 
.. 
" .. 

5908 

24-2-932 1107 

Ali Cemal, Kemal Beyler 
Numan, Rasih Beyler 
Ankara Ticaret borsası sabık 
reisi Salih Bey 
Adnan, Fuat, Mazhar Beyler 
Erzincan Meb'usu Saffet, An
kara Meb'usu Rıfat Ye Şakir 
B. ler 
Kazım Ps.H Z. Meb'us İbrahim 
Pertev B~yler 
Hayrettin Bey 
Dr. Emin Cemal ve Şükrü Bey 
ler 
Mustafa Seref Bey 
Refet, RÜştü, Emin Fikri Bey
kr 

Osman Ziya Gevher, Şükrü, 
Niyazi Beyler 
Abdülhalik, Çankırı Belediye 
reisi Sait Beyler 
İsm'ı!t, Mustafa Beyler A 

Necip Ali, Yusuf, Dr. Kazım 
Beyler 
Zülfü Bey 
Faik, Şe~ef Beyler 
Abdülhak Bey 
Aziz. Asım Beyler 
Emin Sivrihisar Belediye Rei-

' si Avni Beyler 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
İhsan Paşa, Münür Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Kemal Tı ran, Mükerrem Bey
ler 
Selah Cimcoz, Ziyaattin İnhi
sarlar Vekili Rana Beyler. 
Mahmut Esat, Kamil, Rahmi 
Beyler 
Ihsan Bey 
Baha Tali Bey 
Refik, Tahsin, Ankara Meb'u
su Halit Beyler. 
Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
Şevket Bey 
Lütfu Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 

• 

Kazım Hüsnü, Fikret, Ene. Vi
layetten Mehmet Beyler 
Recep, Hakkı, İbrahim Bey
ler. 
İsmet Pş. Hz., Talat Bey 
Refik Şevket, Turgut, Aksaray 
Meb'usu Yaşar Beyler 
Mithat Bey 
AliRizaBey 
Hamdi, Süleyman Fikri, Ferit 
Celal Beyler 
Nuri, Dr. Avni Beyler 
Hasan Reşit Bey 
Afet Hanım ef. Meb'us Halit 
Beyler 
Recai, Şevket Beyler 
Ethem, Zühtü, Asım Beyler 
Naci Paşa Ali, Münif, İbrahim 
Beyler 
Recep Zühtü , Hulusi Beyler 
Mahmut Bey 
Rahmi, Abdülmuttalip Beyler 
Cemil, Faik Beyler 
Süreyya, Mustafa Beyler 
Daniş ve Kırzade Şevki Beyler 
Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 

Avni Doğan, Ahmet Avni Bey
ler 
Celal Sahir, Ragıp Beyler 
Yusuf Ziya Bey 
Esat Bey 

7940 

f stanbul Emniyet Müdürlüğü 

olivut gazetesi sahibi Muammer Ca

h.it B. aleyhine ikame ettiği 35 liranın tah 
sıJ davasmrn mahkemesinden gÖnderil

ıni, davetiye bila tebliğ iade edildiğinden 
lllahkememizce Muammer Cahit heye i
lanen t bl"' · e ıgat ıfasına kaı·ar verildiğinden 
~5-lJ.933 çarşamba günü saat 14 temalı 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen dolayObe .kari
yesinde altı oda iki hela bir kuyu ve 200 
arşın mıktarmda bahçeyi havi bir bap ha 
ne 29-11-933 tarihine müsadif çarıamba 
günü saat 10 da açık artırma ile satdaca 

ğından talip olanların kıymeti muham
menesi olan 500 liranın yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde epy akçesile ve ıartna
mesi görmek isteyenlerin tarihi ilandan 
itibaren Kartal icra memurluğuna mü
racaatları ilan olunur. (9224) 

475 .. 27-2-932 1110 .. .. .. 

ernen1izde hazır bulunması ve yahut 

~U•addak vekaletnameli bir vekil gönde-
rıltnesi tnezklir ilin tebliğ makamına 
kaim ol k .. il" 1 ) ma uzere an o unur. (9250 

350 ,. 11-12-932 1479 lstanbul Merkez Kumandanlığı 
Beykoz debagat ve kundura fabrikasına ait olup lstanbul vilayeti muhasebecilİ· 

ği veznesine mahsuı iki makpuz ve lstanbul merkez kumandanlığı satın alma komsi 
yonuna mahsus keza bir makpuz zayi edilmiş işbu Sümer Bank teminat mektuplan
nın makpuzları sureti yeniden çıkarılacağından zayi edilmi§ olanların hükmü kalma-
mış olduiu ilan olunur. J9261) 

Bandırma icra memurluğundan : - .. --~~-------
Konya ereğlisinde eczacı Sami Bey nez- Ueniz Yolları işletmesi 
dinde iken balen ikametgiihı meçhul bu- ACENT ALARI : 
lunan Sami Bey karm Refika hanıma Karalı:öy • Köprllbaıı Tel. 4236ô 
dümbe çiftliği şabşmm ilan varakası es- Sirkeci Mühüıdar zade han Tel.:22740 
ki ikametgiihmıza gönderilmiş iken ma

halli icrasmca Konya ya gidip oradaki ad 
resinizin meçhul olduğu şehrile bila teb 
liğ iade kılmmıı olduğundan hukuk Ü· 

suil muhakemeleri kanunu mucihlnce bak 
kınızda ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmif olduğundan bu sebepten do· 
layi sabş 9-11-933 perşembe günü saat 
14 te talik edilmiştir. Yevmi me:zkılrde 
Bandırma icrasında yapJacak satıfta ha 
zır bulunmanız ayni zamanda evvel yeni 

adresizini icra dairesine bildirmeniz akıi 

halde hakkınızda ğiyabi muamele icra e· 
dileceğinden tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet iliin olunur. (9200) ______ , __ -·~------

Havalar Soğuyor! ... 
Kendinizi üşll- Böy'.e vaziyet· 
tebilirsinizl E- forde hiç dü-
hemmiyet YCı· ş:inmeden, baş-
rilmiyen iıtah- ka bir müs'.ab-
aızlık!ar başı- ıar aramadan, 
nıza işler aça- hemen 
b1ir... sıtmaya 

yakalanabilirsi
niz! 

I KINAKINA 
1 ya ba~ay .n·zl 1 

Beşir Kemal 
KINAKINA' 

Hulasası 
Kınakınaların en iyisidir! 

Karadeniz ikinci aralık 
Postası 

Vatan vapuru 29 Birinci Tef" 
rin 18 de Galata rıhtımından kal
kacak giditte Zonğuldak, lne
bolu, Ayancık, Samsun, Onye, 
Gireson, Tirebolu, Görele, T rab· 
zon, Rize'ye dönüfte bu iskele
lere ilaveten Of ve Ordu'ya uğ
rayacak Zonğuldağa uğramıya-
caktır. (5933) 7948 

Karadeniz hattı aralık 
Postası 

- -

Dumlupınar vapuru 31 Birin
ci Tetrin Salı 18 de Galata 
rıhtımından kalkarak Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Ordu, Girewn, 
Vakfıkebir, Trabzon, ve Rize'ye 
dönüşte bunlara ilaveten Sür
mene'ye uğrar. (5952) 

lzmir Sür'at Po•tası 
İzmir vapuru 31 Birinci Teş

rin Salı 11 de lzmir'e kalkacak
tır. Pire ve lskenderiye'ye bu 
salı,posta yokbır. (5953) 
..... ııı1m .. -. ....... .; 

PETROL NiZAM 
S•çl•rı l.unetlendi· 
rir. lizatır, Dökül
mesini keser. Ke
pekleri ve mikrop
ları imha eder. Saç 
bakımı için tecrü· 
be edilmiş ve en 
çok rağ-bct ı:örmuş 
bir il~çtır. ( 8;}00) 

Türkiye Ziraat Bankası 
• 
idare Meclisi Reisliğinden 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi hey' eti sureti adiyede 
olarak ikinci teşrinin 29 uncu çarşamba günü saat 14,30 da 
Ankarada Bankanın Merkez binasında toplanacaktır. 

Murahhas beylerin yukarıda yazılı gün ve saatte teşrif
leri rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - 1932 senesi muamelat ve hesabah hakkında idare 

meclisi ve mürakip raporile bilanço, kar ve zarar hesaplarının 
okunması. 

2- 1932 senesi bilanço,kar ve zarar hesa9larının tasdi
ki ile idare meclisi azasının ibrası. 

3 - Mürakiplerin 1932 senesi Ücretlerinin tayini. 
4 - 1934 senesi için iki mürakip ve iki yedek mürakip 

intihabı. (5907) 7939 

L·T· PIVER 
PARI~ 

ESANS 
LOSYON 

ve 

PUDRASI 

Parfümöri L . T. P 1 VER A. Ş. lstanl'ıul Şubesi -' Şlşh Ahmet Bey sokak No 5!> • Telefon ; 43044 

Adli Tıp işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Müessese kalöriferleri İçin elli ton yerli kok kömürü 
kapalı zarf usulile münakasa ya konmuştur. Taliplerin şe
raiti anlamak üzere kat'i ihale günü olan 15-11-933 çar 
şaınba akşamına kadar her gün saat birden iki buçuğa kadar 
Soğukçeşmede adli tıp işleri Umum Müdürlüğüne müra· 
caatları. (5896) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden' 

Diyarıbekir ve Sivas nümune hastahaneleri için cem'an 
413 kalem ilaç, Ecza ve saire kapalı zarf usuli!e münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 13-11-933 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada Vekalet binasında kJmİsyon tarafından yapılacak -
tır. Taliplerin şartname ve listelerini görmek üzere Ankarada 
Vekalet İçtimai Muavenet Um'!llll Müdürlüğüne ve İstanbul -
da Sıhhat ve İçtimai Muavene~ Müdürlüğüne müracaat eyle -
meleri ve şartnameleri veçhile ber hastahane için ayrı ayrı ha
zırlanmış teklif fatura ve mektuplarını muayyen vaktinde Ve
kalet ihale komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (5820) 

7822 
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Mamulatı memleketimizin en kibar ailelerin mazharı takdiri olmuştur. 

l 
'~ 

Kolonyalar, kremler, pudralar, rujlar, sabunlar, briyantinler, sürmeler, diş macunu, esansları, kirpik tuvaleti, tırnak 
cilası vesair yerli ve Avrupa mamulatı toptan ve perakende satış mağazası: Eminönü 47 No. 

İstanbulda Fincancılar yokuşunda 66 No. da 
.... Yalnız~• 

OCATA ASRİ MOBİLYA MAGAZASI 
Sahibi : AHMET FEVZi 

MENBA SUYU 
SODA VE GAZOZLARINI 

Pek yüksek müşterilerinin Cümhuriyetin 
bayramını saygı ve sevgi ile kutlular. 

#-Onuncu yıldönümünün 
en değerli ve en güzel 

Armağanı 

Köy Çocuğunun 
• 
ilk okuma kitabı 

-----------------------------------------· üç sınıflık bir yardımcı kıraat serisidir. Vekaletin köy 
müfredat programına göre yapılmış, hayat bilgisi takip olun· 
mu' öz Türkçe yazılmı,tır. 

Bütün bahisler köy hayatına, köy muhitine göredir. Köylü 
çocuk inkılabın ülküsüne, Cümhuriyet ve milliyet duygusuna 
göre yeti,tirilmek için on yilin bütün büyüklükleri gösteril
miştir. Yazan İbrahim Hilmi, basan, Hilmi Kitaphanesidir. 

İlk okuma kitabının birincisi 15, ikincisi 25, üçüncüsü 32 ku-
ru~tur.Yüzde 25 ili 30 nispetinde tenzilat yapılır. (9037) 

LI PİVER LOSYONLARI 
PAR\5 

POMPEYA REYDOR 
FLORAMf f ETİ Ş 
VİVİT~ 

• 
ŞİPR 

!-<.İNİN FUİER 

u .... ~ .. ,.... 

Parfümöri ·r. pi VER A. Ş. , lstanbul Şubesi 

Şişli Ahl)'let Bey · sokak No. 56. Telefon : 43044 

ADALAR RAKISI 
Sahip ve amili: BÜYÜKADA F ABRIKASI 

Muhterem müıter:Ierinin, Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
bayramını nygı ve sevgi ile kutlular. 

Cumhuriyet Bayramında 
Üsküdar Tramvaylarında Tenzilatlı Tarife 1 
Usküdar-Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları Şirketinden : 

Cümhuriyetimizin onuncu yıldönü münü büyük bir canlılıkla kutlulamak İ· 
çin üç gün sürecek olan ıenliklerde muhterem halkımızın gidit ve geliılerini ko
laylaıtırmak üzre 29,30, 31 Birinci Teırin 1933 tarihinde Tramvaylarımızda ten· 

zil;,tlı tarife tatbik edilecektir. 
Mutat tarifemize göre vasati hesapla% 36 nispetinde tenzilitlı olan bu tarife· 

de yolcu biletlerinde ':'o 38 ve diğer biletlerde % 59 a kadar yükselen büyük bir 
tenzilat vardır. Fazla izahat için bekleme yerlerindeki tarifelere müracaat. 

(8825) (7759) 

M.M. V. Hava 
Müsteşar lığından: 

1 - Kayseri Tayyare fabrikası için (13) birinci sınıf 
tesviyeci ve madeni levha İşçisi alınacaktır. Aşağıda yazılı 
evsafı lazimeyi haiz olan taliplerin tekmil vesaikile Kayseri 
.Tayyare Fabrikasına müracaat etmeleri. 

A - Sanayi mektebi mezunu olup 5-1 O sene fabrikada 
çalışmış olması. 

B - İngiliz ölçülerini kullanacak derecede bilği sahibi 
bulunması. 

C - Mani'i istihdam hali olmadığına dair mahalli em
niyet müdürlüğü vesikası 

D - Bon servis ; hastalı'.<la malfil olmadığına dair ra-
por. 

E - Ecnebi bir kadınla eYii olmadığına dair bir vesika. 
2 - Talipler Kayseri Tayyare fabrikası müdürlüğüne 

müracaat edecekler ve fabrikada, imtihana tabi tutulacaklar
dır. İmtihanda kazananlar fab ·ika hey'etince taktir edilen yev 
miyeyi kabul eyledikleri takdirde Kayseri'ye kadar olan me· 
aarifi mübremeleri de verileceıdir. (5910) 

7966 

onuncu yıldönümü 

.--Dr. IHSAN SAMI--· 
Tıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul 
mamak için tesiri çok kat'i muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. ~:eza depolarında 1 

---bulunur. - · ~965;'-Gı--ıl 
7177 

~~~~~~~~~~-.: 

lstanbul Dördüncü icra memurlu· 
ğundan: 
Tamamına yeminli ehli vukuf tara

fından üç bin dokuz yüz doksan lira 
kıymet takdir edilen Gaatada keman
keı mahallesinin topçular caddesinde 
77 numaralı üstünde odası, atında bo· 
durumlu kargir perükar dükkanı tama
mı açık artırmaya çkarrlmıı olup 
11-11-933 tarihinde ıartnameıi divan
haneye talik edilerek 2-12-933 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul Dördüncü icra 
dairesinde açık artırma suretile satıla .. 
caktır. Artırmaya iştirak için yüzde 
yedi buçuk teminat akçaaı alınır müte· 
rakinı vergi, belediye, vakıf idaresi / 
müşteriye aittir. Artırma bedeli mu
hammin kıymetinin yüzde yetmit beşi
ni bulduğu takdirde ihalesi yapılacak · 
tır. Aksi hi.lde en aon a~tıranın teahhü 
dü bakı kalmak üzere artırma on be~ 
gün daha temdit edilerek 17 - 12 - 933 
tarihine müsadif pazar günü ayni sa
atte muhammin kıymetinin yüzde yet 
miş beşini tutmazsa satı§ geri bırakı
lır, 2004 numaralı icra kanununun 126 
ıncı maddesine tevfikan İpotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve husu
sile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbite)erile yirmi gün ıçin 
de icra dairesine bildirmeleri lazım
dır aksi halde haklan tapu icillerile 
ıabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
maaından hariç kalırlar işbu maddei 
kanuniye ahk&mına göre hareket et
meleri ve daha fazla malılqı~t a;mak 
iotiyenlerin 932 • 740 dosya, nuınarasi
le memuriyetimize müracaatları ilan 
olunur. 

Bandırma icra memurluğundan : 
Hayriye Malek hanım ve Hem•; releri 

ne borçlu Behçet paşa vereıesinin Düm· 
be Çifliğindeki arazı, değirmen, ve saire 
sinin kanuni muamelenin tekemmül et
miş olmasına binaen satılmasına karar 
verilerek 2280 numaralı kanuna tevfi· 
kan taktiri kıymeti yapılmıı ve birinci 
arttırma günü olarak 25-10-933 çarşam• 
ba günü tayin ve gazetelerle ilan edilip 
tarafeyn ve alakadarana tebliğat dahi 
yapılmıı isede borçlulardan Ereğlide i· 
ken Konyaya giderek ikametgahı meç· 
bul kaldığı mahalli İcraaırun iş'arından 

anlaşılan Refika hanıma tebliğat icrası 

mümkün olmadığından ilanen tebliğat i
fasına karar verilmİ§ ve birinci arttırma 
§eraiti sabıka veçhile onbet gün müd
detle 9-11-933 perıembe gijnü saat 14 
le tehir edilmit olduğundan Refika ha
nmun bu müddet zarfında kanuni bakla 
rını istimal etmediği takdirde muhammen 
kıymetin yüzde 75 ni bulursa ihalenin ic· 
ra kılınacağı ilan olunur. (9200) 

İHTiRA İLANI 
'' Geriye tepen kısa namlulu otoma• 

tik silah " hakkında istihsal olunan 29. 

12-1931 tarih ve 1308 numaralı ihtira 

beratı bu defa mevkii fiile konmak üze· 

re ahere devrüferağ veya icar edileceğin 

den talip olanlann Galata'da Çinili Rıh· 

tım Hanında Robert F erriye müracaat· 

ları ilan olunur. (8902) 
7803 

- - -:ı.çı.:ııı.z; 
Memleketimizin en hafif, en saf, en nefis ve fevkalade 

temiz menba suyudur. 

Resimli Şark~ 
Mecmuasının fevkalade nüshası 

Yaldızlı bir kapak - Gazinin 5 tane renkli tablosu -
300 resim - 108 büyük sahife 

On Cümhuriyet yılında yaptığımız büyük inkılapların hepsini vesikalarile istatistiklerile, resim ve 
haritalarile ğösteren mükemmel bir eserdir. Mekteplerde, içtimalarda verilecek. konferanslar için 

güıel bir mehaz yapılacak Gui köşeıi için en iyi bir yardımcıdır. RESiMLİ AY matbaası 
ta• afı.,dan h~q•l:ı-. bn e'"" m:ıth:ıacılıhımızın terakki ve te'<amülü11ü ıröstere,, 'hir •nheserdir. 

)ı> Tanesi 50 kuruı 9084 

' '"')' 

6986 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Cinsi Hisseye göre mu• Hi11eıi Emlak 

No.sı No. hammen kıymeti 

786 Kiğir hane 1225 T. L. 14/40 15 
787 Ahşap dokkin ve nıtn odalar 200 ,, 117 37 
788 Ahtap dükkan üstü oda 335 ,, 4/12 51 
789 Ana artını 121 Tamamı 55 eski 61 ,, 
790 Bağ dönllmil 14 1/3 21 ,, 250 ,, 
791 Yeniköy Panaya Köybaşı arkası Tarla arımı 31445 2/4 6-8 2000 ,, 

Y!lzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrlmübııdil bonoıile ödenmek Uıere yukarıda ı-vsafı yazılı gayrimenkuller 
açık arttırma suretile satıta çıkarılmı,tır. Kat'i ihaleleri 13/11/933 Pazarteıi günü saat 15 tedir. Müıayedeye iıtirak edecekler yeYmi mezklir· 
da saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini tevdileri lazımdır. Senei haliye verıisile belediye resimleri müıtııriye aittir. Şartname 
bankamız kapısına ası:mıştır. [5897] 


